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নধ্যেই সে চাদ! মামার আর চাদ। মাম!র 

দেশের কত গল্পই ন। শুনেছে । সেই সব 

| গলপ শুনে টাদা মার দেশে চাদা মামার 

কাঁছে যাবার-জন্যে তার হয় খুব ইচ্ছা । তার মা! যখন 

নার পেট বোনটিকে--আয় আয় টাদ 'মায়' বলে ঘুম 

পাড়ান, তখন সে চাদ আবে ভেবে আঁকাশ্রে দিকে 

থাকে চেয়ে ৷ কিন্তু কৈ--চাদতো। আসে না। 

অনিল মাকে জিজ্ঞাসা করে, মা, তুমি রোজ চাদকে 

ডাক, কিন্তু টাদতে। আসে না । মা বলেন, ছোমরাই যে 



সছচড়ান্ছড়ি 

ত্যমার চাদ, আর আমার চাদে দরকার কি বাবা? কথাটা অনিলের পছন্দ 
হয়না। অনি জিজ্ঞাসা করে, মা, টাদা মামার দেশে কি যাঁওয়। যায়? যা 
বলেন, যায় বৈকি--যারা খুব পু'ণ্যি করে, তারাই চাদের দেশে যেতে পারে । 

অনিল বলে, মা, সেগিন আমি একজন কাণাকে একট। প্য়ল। দিয়েছিলুম, 
আমার তে: তাতে পুণ্যি হয়েছে) তা আমি কি টাদের দেশে যেতে 
পারবে। 1 মা হামেন আর বলেন, পারবে বৈকি বাবা, চাদ যে তোমাদের মত 
ছোট ছেলেদের বড় ভালবাসেন । 

শুনে অনিলের মনে বড় আহলাদ হয়। অনিল জিজ্ঞান। করে, আচ্ছ! 

মা, চাদা মামার দেশে কি কোরে নাওয়া যায়? মা বলেন, যারা খুব ভাল 

ছেলে, বাপ-মার কথা শোনে, ছুষ্টামি করে না, মন দিয়ে লেখাপড়। 
শেখে, তাদের জন্যে টাদা মানা৷ পক্ষিরাজ ঘোড়। পাঠিয়ে দেন। অনিল 
জিজ্ঞালা করে, চাদা মামার দেশ কেমন, সেখানে কি আছে মা? মা 

বলেন, সে চমৎকার দেশ। সেখানে তোমাদের মত কত ছেলে মেয়ে, 

কত রকম সুন্দর সুন্দর পাখী, হরিণ, ময়ূর, আর কত রকমের যে ফুল কল 

পাওয়া যায়, তা বোলে শেষ কর। নায় না। সেখানে ছুঃখ বলে কিছু নে, 
কেবল স্ুুখ। সেখানে কেউ কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না 
কেউ কারুর হিংসে করে না। 

জনিল শোনে, আর শুনে চাদের দেশে যাবার জন্বে তাঁর মনটা ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে । অনিল জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছ! মা চাদের কি কোন দুঃখ নেই! 

রঃ সত ০০ চা 

পা : ৫ স্ব 



স্কপনচারী 

মা বলেন, আছে বৈকি বাবা, কখন কখন রাছু এসে চকে গিলে ফেলে। 
তাই শুনে অনিলের ছুঃখ হয়। অনিল জিজ্ঞাসা করে, রাহু কে মা? 
মা বলেন, রাহ একটা প্রকাণ্ড অন্ুরের মাথা, চাদের সঙ্জে তার 
চিরকালের বিবাদ । 

গুনে অনিলের মনে বড় রগ হয়। এমন সুখের দেশের চাদ। 
মামাকে যে গিলে ফেলে, তাকে মেরে ফেলাই উচিত। অনিল বনু হয়ে 
একবার চেষ্টা করে দেখবে । 

্ ্ গু 

কার জ্যোংনা। রাত্রি। 'গাক!শে চাদ হাসছে, চারিদিকে 

অসংখ্য তারার মেলা। কতকগুলে। "দা আর কালো মেঘ আকাশে 

ভেসে চলেছে। 
অনিল নিজের ঘরে বিছানায় শুয়েছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে কে 

ডাকলে, অনিল, উঠে এস। তোমাকে নিয়ে বাবার জন্যে টাঁদা মামা আমাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

, শুনে অনিলের যে কি আহলাদ হল, ত! বলে বুঝান যাঁয় না। অনিল 
তাড়াতাড়ি ভাল জাম] কাপড় পরে বাইরে এসে দেখলে একটি ঘোঁড। 
দাদ্ধিয়ে আছে, ভার পিঠে ছুই দিকে ছুখানি সুন্দর ডানা । অনিলকে দেখে 
ঘোড়া বললে, নাও আর দেরী ক'র না-আখার পিঠে ওঠে *"* তাড়াতান্সি, 

অনেক দুর যেতে হবে-হামি তোমাকে চাদ মামার দেশে নিয়ে 

চে 

্ট রি 

তি! ৩১ মা ...৭ এ 4 
| ০ সস পি ৪০১০ 

২, ২ সি এল জেন রশ পন 
45: বর ্ ্কি তপু, 

র্ ০ ০০ 
ৃ মান ্ঞ্ছিলে টপিশরনি এ সি 

সাই 

র পরদিন অঅ টিক ট &. তব 

ডি স্ক স্ 

ঞ 
৮ 

সপ ডি ৫ ্ উর শঙ 
২০ নত ৩ ৫ রি টি 

জর . 2৮0৯৬, সাজ আর পি শের নক 078 2571 
ক ও খা রঃ ু শর 

শা শপ 

ডু 

শত" আস 



ুচভান্তডি ূ 

মাব। সেই কথা শুনে অনিল ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, আর ঘোড়া ও 
অমনি শুন্য গথে উড়ে চলল । কত দেশ, কত পাহাড়, কত নদী, কত 
সমুদ্র পার হয়ে, শেষে ঘোড়। উপরে আকাশের দিকে উঠতে লাগল । 

আকাশের মেঘ ছাড়িয়ে, কত ছোট বড় নক্ষত্র পিছনে রোখে ঘোড়া উড়ে 

চলেছে । অনেকক্ষণ পরে দূরে চাদ। মাগার দেশ দেখা গেল । 

একটু পরেই ঘোড়। টাঁদ। সামার দেশে গিধে থামল, অমনি অনিলও 
ঘোড়ার পি থেকে লাফিয়ে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে সেউ দেশের ছেলো.ময়েদের 

নিয়ে টাদা মামা হাসতে হাসতে এলেন। সেই সব ছেলেণেয়েদের 
চেহারা অতি সুন্দর, আর সকলের পিঠেই পাখীর ডানার মহত ছুখানি 
করে ডান।॥ 

অনিলকে আদাতে দেখে চাদ! মাম! বলকলন, এল এস আনিল, 

আমি ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি । 
অনিল বললে, দেখুন মাম! বাবু-_ 

অনিলের কথায় বাধ দিয়ে চাদা মাম। বললেন, আমর! সেকেলে 

মানুষ, আজও বাবু হতে পারি নি বাব! । চা, চুরুট, চপ, কাটলেট এ সব 
খেতে না শিখলে, মার হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা না থাকলে তে! বাবু 
হওয়। যায় না। তা সে সব আমাদের কিছুই নেই । সেই জন্যে কেউ আর 

আমাদের বাবু বলে না, মশাই বলে। তা মাম! মশাই কথাটা বেশ মিষ্থি 



স্বপন্চারী 

্মনিল বললে, দেখুন মামা, নেক দিন থেকে ইচ্ছে মে আপনার কাছে 

আসব, কিন্তু এতদিন সুবিধে ঘটে নি। আজ আপনি ঘোড়া পাঠিয়ে 
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সুতড়াহন্ডি 

দিয়েছিলেন বলে আসতে পেরেছি । নৈলে আমার মত ছোট ছেলে কি' 
এতদূর আসতে পারে। 

টাদা মাম! এক গাল ছেপে বললেন, তা৷ কি পারে বাব! ! ছোটরাও 
পারে না, বড়োরাও পারে না। তবে বড়রা যদি খুব পুণ্যি করে, ত। হলে 
আলশতে পারে। কিন্তু মে আনাপা কথ! । ছোট ছেলেমেয়েদের আমি বড় 

ভালবামি। মায়েরা যখন কচি ছেলেমেয়েদের মুখে চুমো! দেবার জন্যে আধায় 
আদর করে ডাকে, তখন আমার বড় আহ্লাদ হয়। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে 
তাদের কচি মুখে চুমে! খেয়ে আসি। কিন্তু আমার তে। যাবার উপায় নেই । 

অনিল জিজ্ঞাসা করলে, শাপনার মাঁবার উপায় নেই কেন মামা ? 

চাদ মাগ। বললেন, আস নে বঢ ঠাণ্ডা বাবা। -এই আমার গায়ে 
হাত দিয়ে দেখ না, বরফের মত কন্ কন্ কমছে । তোমাদের গরম 

দেশে গেলে আমি একেবারে গলে জল হয়ে যাব যে! 
অনিল বললে, দেখুন, আমাদের দেশে করাতের গুড়ে! ঢাক! দিয়ে 

বরফ রাখে, আর তার ওপর কম্ঘল চাপ! দেয়। তাতে বরফ সহজে গলে না। 

তা আপনি খুব পুরু করে করাতের গুড়ো নেখে, তার ওপর গায়ে খুব 
গরম জাম! দিয়ে চুমো খেয়ে আলতে পারেন তো। 

চাদা মামা! বললেন, তা কি হয় বাবা! আমি গায়ে জাম! দিলে পৃথিবী 
রাত্রে অন্ধকার হয়ে যাঁবে, পুণিমার চাদ আর কেউ দেখতে পাবে না । অনেক 
ফুল আছে, যে সব ফুল আমার আলোয় ফোটে, সে সব ফুল আর ফুটবে না। 

ও শে নিহিত ই 
- »পাহকদস্পম্কেল্ল্স্মত জন ৮. 



স্বপনচান্ঠী 

অনিল বললে, তবে আপনার গিয়ে কাজ নেই মামা । আধি তো 
আপনার দেশে এসেছি, আপনার কাছে থাকব। 

চাদ মামা, বললেন, তা থাকবে বৈকি বাবা, তোমার যতদিন ইচ্ছে 
ততদিন থাকবে টু এখন চল কিছু খাবে, খাওয়। হলে পরে এই সব 

ছেলেমেয়েদের .সঙ্গে খেলা করবে। 
অনিলের খাওয়৷ হলে চীদ। মাম। বললেন, তুমি এখন খেল! করণে 

বাবা। আমায় এখন আকাশে উঠতে হবে, চাকরি বজায় রাঁথা চাই তো। 
অনিল বললে, সে কি মামা! আপনার আবার চাকরি কিসের ? 
চাদ! মাম। বললেন, বোক! ছেলে 19 জান না। আমার চাকরি 

বাঁরমাস তিরিশ দিন । কেবল অমাবস্ার দিন একটু ছুটি পাই। আপিসের 
কেরাণীর বরং ছুটি আছে, কিন্তু আমাদের ছুটি নেই। সৃ্যি দাদার তে। 
বছরের মধ্যে একদিনও কামাই করবার যো! নেই । 

অনিল জিজ্ঞাস! করলে, আচ্ছা মামা, সুব্যি মাম! আপনার দাদা হন? 
চাদ! মামা বললেন, আরে পাগল ছেলে তাও জান না । ওই যে সুঘ্যি 

দাদা বললাম ।- তোমরা নূধ্যি মামা আর চাদা মাম! বল, ত| ছুই মাম 

ভাই নয়তে। আর কি! বলেই চাদ। মাম! হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। 

অনিল বললে, মাম! অত হাসছেন কেন? আমি ছেলে মাঞ্ষ কিনা, 

তাই সব কথ! এখনও জাঁনিনে। "নত লেখাপড়া শিখব, ক্রমে সব জানতে 
পারব। তা সুয্যি মামার সঙ্গে আপনার ভাব কেমন মাম £ 



হুঢ্ভাঙ্ছড়ি 

টাদা মাম। বললেন, সে কথ আর জিজ্ঞাস কোরে। না বাবা, একেব।রে 

সাপে নেউলে। 
অনিল বললে, নে কি কথা, ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব নেই! 
টাঁদা মামা বললেন, কি করে থাকবে অনিল! আনার দাঁদাঁটিকে 

জানত, সর্বদা মেজাজ গরম, একটু ঠাণ্ডা মেজাজ কোন সগয়ে দেখতে 
পাবে না। শীতকালে বেবীক্ষণ আকাশে থাকতে পান না, তাই মেজাজটা 
একটু কম গরম বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ বেনীক্ষণ রোদে বসে 
থাকলেই দাদা তাকে তাতিয়ে তোলেন। দাঁদাটি আমার পাগল হে পাগল, 
পাগল ছাড়া আর কি বলব। গ্রীত্মকালে পাগলামিটে কি রকম বেড়ে ওঠে 

তা জানতে! । পাগল বিষম গরম হয়ে পৃথিবীটে পুড়িয়ে দিতে চায়। 
গাছপ।ল। সব শুকিয়ে দেয় খাল, বিল, পুকুরের জল সব শুষে 

নেয়। ত'তে সব মাছ মরে যায়। সব গ্লাছ যদি মরে যায় তবে 

কি খাবে বলতো ? 

অনিল বললে, ঠিক কথা বলেছেন মাঁগ।, আমি তো মাছ নইলে খেতেই 

পারিনি ॥। সব মাহ মরে গেলে আমরাও ন! খেয়ে মরে যাব। কিন্তু 'সুদ্যি 
মামা তো! সব মাছ মরতে পারেন না । 

চাঁন মান। বললেন, ই, দাদ। সব মাছ মারতে পারেন না, পরলে 

কি আর বাঙালি কেউ বাঁচতো। ছোট ছোট খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে দিয়ে 
দাদা যখন সে গুলোর মাছ সব মেরে ফেলেন, তখন দাদার বাড়াবাড়ি 

22 টিন বদ ৮, 
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স্বপনচারী 

দেখে মেঘের এসে দাদাকে ঢেকে ফেলে। দাদার আম্পর্ধা একেবারে 
কমে যায়। এমন কি কখন ছুদিন, কখন দশদিন, কখন পনর দিন দাদার 

আর লোককে মুখ দেখাবার উপায় থাকে না। তাতে! হবেই বাবা, ৰেশ 
বাড়াবাড়ি করলে তাকে পড়তেই হবে। 

অনিল বললে, মাচ্ছ। মামা, আপনাদের দুই ভাইয়ে কখন 

দেখ! হুয় না ? 

টাদা মাম! বললেন, ওরে বাবারে, ভাইয়ের সঙ্গে দেখ ' ভাই কি জাঙার 

সে রকম অনিল, বলেছিতে৷ সর্বদাই বিষম গরম | আমি যদি তীর কাছে যাঈ, 
তা! হলে একেবরে গলে বাঁব, শুধু গলে যাব না ধোৌয়। হয়ে ভড়ে বাব। 

অনিল বললে, কিন্তু মামা, আপনার দাদা আকাশে থাকতে থাকতেও 

তো আপনাকে আকাশে উঠতে দেখেছি। | 
দা মাম। বললেন, সেটাই ঠিক কথা, চাকরির খাতিরে কখন কখন দা 

আকাশে থাকতেও আমাকে উঠতে হয় বটে। কিন্তু সে দাদ যখন 
আকাশের পশ্চিম দিকের একেবারে শেষে আস্তে যাবার পোগাড় করেন, 

তখন আমি আকাশের পুব দিকে ভয়ে ভয়ে উঠি । আগীয় দেখে দাদ। 

যে রকম চোখ রাডান, দেখলেও ভয় করে। 

অনিল বলপে, আচ্ছ! সুধ্যি মাম। যদি আপনাকে মারতে আসেন ? 
৮1দ| মাঞখ। বললেন, ওঃ সে দিকে আমি খুব সাবধানে থাকি । দাঁদ। 

একটু এগুলেই আমি ছুটে পালিয়ে যাব । 



সুচড়ান্ছড়ি | 

নিল বললে, আপনার তে। পা নেই মা ছুটবেন কি করে 
টাঁদা, মামা বললেন, কেন-_গড়িয়ে গড়িয়ে। তোমরা যে মাবে'ল 
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_ স্বপনচারী 

খেল, সেই মাবেলি যেনন গড়িয়ে গড়িয়ে ছোটে, আমর। সবাই তেমনি 
গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটি । তোমরা ঘে পৃষ্থিবীতে বাদ কর, সেও গড়িয়ে গড়িষে 
ছোটে। কিন্তু আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটি বলে, মনে কর ন| যে আমরা বেশি 
ছুটতে পারি না ।$ তোমর! পা দিয়ে যে রকম দ্বটতে পার, আমর! গড়িয়ে 

গড়িয়ে তার চেয়ে অনেক--অনেক .বশি ছুটতে পারি । সে যে কি রকম 

ছুট, তা এখন বুঝতে পারবে "১ পড় হয়ে বঈট গড়ে বুঝতে পারবে । 
অনিল বললে, আচ্ছা সুষ্যি ম!মার আপনার ওপর এত রাগ 

কেন মামা £ 

চাদ! মাম! বললেন, হিংসে--বাব! হিংসে! সব লোকে আমায় 
ভালবামে বলে দাদার বড় হিংসে আমার ওপর । লোকে আমায় আদর 
করে ডাকে, সুন্দর ছেলে হলে চ দর ম্ত ছেলে বলে আমার সঙ্গে 

তুলন| দেয়, আমায় নইলে কবিদের বই লেখ' চলে না। কিন্তু দাদাঞ্চে 
কেউ আদর করে না, সবাই দাদ্!র ওপর চট! সেই জন্যে আন'র ওপর 
দাদার বড় রাগ। 

তার পর চশদ। মাঁম। চাকরি করতে গেলেন, আর অনিল সেই সব 

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চাদ! মাগার দেশ দেখ বেড়াতে লাগল। কি সুন্দর 

দেশ! সে দেশের ছেলে মেয়ে, জন্ত, পাখী, ফুল, ফল, পাহাড়, ঝরপা, নদী 
সবই সুন্দর । সেখানে কুৎসিত কিছুই নেই। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন 

কষ্টবোধ হতে লাঁগন্ল, তখন অনিল বললে, চল ভাই এইবার ফিরে যাই। 



কচ্ভণন্ভাড়ি ৪ 

লফলে মিলে ফিরে আসছে, এমন সময় দুরে একটা প্রকাণ্ড মাথার 
মত কি দেখা গেল। মাথাটা যেন ক্রমে বড় হয়ে অনিলদের দিকে 

পালাও---পালাও, রান্ু-রাভ 

সরে জাসছে। সঙ্গের ছেলে মেয়েরা 'তাইদেখে ভয়ে ছুটে পালাতে 

লাগল, জার অনিলকে বললে, পালাও--পাঁলাও, রাছি-_রান্থ। অনিল 



স্বপনচারী 

তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে পায়ে পা বেধে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে 

চীৎকার করে কেঁদে উঠল। 

৫ সি রঃ 

সু 

অনিলের চীৎকার শুনে তার ম৷ এসে দেখেন, যে অনিল বিছানায় 

বসে দুই হাতে ছুই চোখ রগড়াচ্ছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কীদছে। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বাবা? অনিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, 

চদা মামাকে রাহু খেতে আসছে । মা বুঝতে পারলেন, যে অনিল স্বপ্ন 
দেখে ভয় পেয়েছে । তিনি অনিলকে কোলে নিয়ে বললেন, আমি রাহুকে 

তাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ঘুমোও। তখন অনিল যেখানে থাকলে শিশুর চি 
তয় থাকে না, সেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল । 

০০ 



সি 
রে রাঘবপুরের রাঁমলোচন রঃ থয একজন ভাল ঘটক । তিনি ঘটকালি 

করে নেক ছেলেমেয়ের বি:য় দিয়েছেগ আংর সেই জনো লারা দেখ জুড়ে 

তার একটা হনাম হয়েছে । লোকে জান, বে রানলোচন ঠাকুরের হাতে 

ছেলেমেয়ের বিয়ের ভ'র দিদে, সে পিয়ে হতে বে দেরী হয় ও 

কীজেই লোকের কাছে রামলৌচন ঠাকুরের খুব খান্তির 

কিন্তু ঘটকালিতে রাঁগলে!চন »কুর.ঘেগন এব চল!ক, মসারের অন্যান্য 
বিষয়ে তিনি তেমনি খুব বোকা ৷ খটকালি করে রাঁদলোঁচন ঠাকুর টাকাঁকডি 



বুদ্ধির জয় 

যা পান, চিনি নু ৃরনানুরর দেন। তীর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী। স্বামীর 
রোজগারের টাকায় তিনি বেশ হিসেব করে সংসার চালান, আর তা৷ থেকে 
ছুচারথানা গয়না করেছেন। কাজেই ঘটক ঠাকুর আ'র ভার স্ত্রী ছুজনে বেশ 
সুখেই ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা উড়ে! বিপদ এসে জুটল। 

একদিন সন্ধ্যার পরে ঘটক ঠাকুর ঘরের দাঁওয়ায় বসে ছিলেন, আর তার 
স্ত্রী নংসা রর কাজকন্ম করছিলেন । এমন সময়ে খুব ভয়নক গন্তীর স্বরে 
বাইরে থেকে কে ডাকলে - ঘটক ঠাকুর বাড়ী আছেন ? 

গলার আওয়াজ শুনেই ঘটকের খুব ভয় হুল। কিন্ত ভার স্ত্রী ভয় 
পেলেন না। কাজকন্ম ফেলে রেখে, তিনি দ্রজার দিকে এগিয়ে গেলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড বাগ দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকল। ঘটক 
ঠাকুর বাঘের গলার আাওয়াজ শুনেই ভয়ে অস্থির হয়েছিলেন, এখন - 
সেই প্রকাণ্ড বঘকে বাড়ীর মধ্যে দেখে তিনি ভয়ে কাপতে আরম করলেন। 

কিন্ত তার স্্ীর একটুও ভয় হল ন:। তিনি ভাবলেন, বা ঘটক ঠাকুর 
বাড়ী আছেন কিন! জিজ্ঞাসা করে বাড়ীতে ঢুকপ, তার পর ঘাড় ভাঁওবার 
তার কোন চেষ্টাই নে । কাজেই এর ভেতর কিছু মজা শাছে। 

দাওপ কার পলা জিজ্ঞাসা! করসেন, টক কারের কাছে দকি 
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বাঘ বপলে, দেখুন, অনেক দিন হল আমার বাধিনী মরে গেছে। 

হানে চেস্টা করেও আমি আর বাদিনী ঘোগাড় করতে পারছিনে। 



সচ্ড়োন্ভি 

ঘটফ ঠাকুর তে অনেকের বিয়ে দেন, যদি আমার একটা বিয়ে দিতে পারেন, 
সেই জন্যে তার কাছে এসেছি। 

ঘটকের স্ত্রী বললেন, তার জন্যে আর ভাবনা! কি বাপু ॥। উনি এত 
লোকের যখন বিয়ে দিচ্ছেন, তখন তোমার বিয়েও অনায়াসে দিয়ে দেবেন । 

শুনে বাঘ ত মহা খুসি। সে বললে, তা হলে বিয়েটা যাতে একটু 
শীগগির হয়, ঘটক ঠাকুর তার ব্যবস্থা করুন। 

ঘটকের স্ত্রী বললেন, ই! তাই হবে। কিন্তু বিয়ে তো আর অমনি 
হয় ন! বাপু, অনেক টাকা লাগে। 

তখন বাঘ বললে, টাক যা লাগে আমি দেব । কত টাকা চাই বলুন ? 
ঘটকের স্ত্রী বললেন, সে অনেক টাকা । তুমি টাক! আনতে আরম কর, 

যখন দরকার মত টাকা যোগাড় হয়ে যাবে, তখন তোমার বিয়ে দেব। 

এই রকম বন্দোবস্ত করে বাঘ চলে গেল। ঘটক ঠাকুর তখন হাফ 
ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, বাঘকে তে টাকা আনতে বললে, 
কিন্ত বাঘ টাক৷ নিয়ে এলে তার পরে কিহবে? আগি মানুষের বিয়েই 

দিতে জানি, বাঘের বিয়ে দিতে তে৷ জানি নে। বনে বাঘের জন্যে 

কনে খুঁজতে গেলে, কনে ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে, আর কনে যোগাড় 
করে দিতে না পারলে ব্র ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে। এখন উপায়? 

ঘটকের স্ত্রী বললেন, মে ভাবনা! তোমার ভাবতে হবে না, উপায় আমিই 

যা হয় করবো । এখন.বাঘ টাঁকা আমুক, মজা করে কালিয়া পোলাও খাও। 
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এদিকে বাথ টাকার যোগাড় করবার জন্যে রাস্তার ধারে বনের 
ভেতরে বসে থাকে, মার কেউ নেই রাস্ত। দিয়ে টাকার তোড়া নিয়ে যাচ্ছে 
দেখলেই, হালুম করে তার সামনে লাফিয়ে পড়ে । তখন লোকট। ভয়ে টাকাকড়ি 

ফেলে দিয়ে প্র(ণপণে ছুটে পালায়, আর বাঘ সেই টাঁকার তোড়। মুখে করে 
ঘটকের বাড়ীতে দিয়ে আসে । 

এই রকম করে অনেকদিন কেটে বায়। বাঘ তে৷ আর রোজ রোজ 

টাকার তোড়া আনতে পারে না, মধ্যে মধ্যে আনে। কিন্তু বাঘ যখনই 
টাক। আনে, ঘটকের স্ত্রী বলেন, এখনও হয়নি, আরও টাকা চাই। 

শেষে এক দিন বাঘ ষখন টাকা নিয়ে এল, ঘটকের স্ত্রী আবার সেই কথাই 

বললেন। শুনে বাঘের খুব রাগ হল। বাঘ বললে, তোমাদের মতলব 
কি? আমি এত টাকা এনে দিলাম, তোমরা এখনও বল হয় নি। আমার- 

সঙ্গে জুচ্চ,রি। 

বেগতিক দেখে ঘটকের স্ত্রী বললেন, আমরা কি আর চুপ করে 

বলে আছি বাবা, এ দিকের লব যোগাড় ঠিক হয়ে আছে। কি নুন্দরীস্ককনে 
পাওয়া গেছে, দেখলে তুমি খুব খুলি হবে। তবে সামনের তিনটে দিন 

ভাল নয় বলে, তিন দিনের পরে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে । সেই দিন তুমি 
এলেই বিয়ে হবে। তবে আরে। গোটা কতক টাকা সঙ্গে করে এন। 

সুন্দরী কনের কথ। শুনে, আর তিন দিন পরে বিয়ে :হবে জেনে, 

বাঘের রাগ পড়ে গেল। সে খুব খুসি হয়ে চলে গেল। 
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বাঘ চলে গেলে ঘটক ঠাকুর স্ত্রীকে বললেন, এখন উপায়! তিন 

1. 

5 রগ 

বিয়েটা তে একটু শীগ-গির হয়, ঘটক. ঠাকুর তার ব্যবদ্থা করুন 

দিন পরে বাঘ এনেতে। ঘাড় মটকাবে । তার চেয়ে চল এখন আমরা এদেশ 

থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাই। 



| বুদ্ধির জয় 

ঘটকের স্ত্রী বললেন, তাতে কি নিস্তার পাবে? যে বাথ বন থেকে 

ঘটকের জন্ধানে ঘটকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত আদতে পেরেছে, হেখানেই যাও 

সে খুঁজে খুঁজে সেই খানেই যাঁবে। 
গুনে ঘটক ভয়ে কাপতে কাপতে মুচ্ছা যান আর কি। তখন তীর স্ত্রী 

হেসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই, বাঁঘ আমাদের কিছুই করতে পারবে 

না। এখন যা বলি ত। খোন। বাজার থেকে খব মজব্ত দেখে একটা 

চার হাত লম্বা বস্ত। তৈরি করে নিয়ে এস। 
স্ত্রীর কথায় সাহস পেয়ে ঘটক ঠাকুর আর মূর্া গেলেন না। স্ত্রীর 

কথা মত একটা! মজবুত বস্তা তৈরী করে নিয়ে এলেন। 

তিন দিন পরে বাঘ এক তোড়া টাক। নিয়ে হাঁজির ৷ ঘটকের স্ত্রী 

মহা! আদর করে বাঘকে বসালেন। পূর্বেই লাল নীল কাগজ কেটে বাড়ীট। 
একটু সাজান হয়েছিল। বাঘ জানতে! বে মানুষের বিয়েতে এই রকম করে 
বাড়ী সাজায়। কাজেই বিয়ে যে হবে, সে বিষয়ে বাঘের আর কোন 

সন্দেহ রইল না । তার পর ঘটকের ত্ত্রী বাঁঘকে বরণ করলেন। বরণ করার 
পর একটি নধর পাঁঠা এনে উঠানের এক ধারে বেঁধে রেখে বাঘকে বললেন, 
বিয়ের আগেতে৷ খেতে নেই, বিয়ে হয়ে গেলে খেয়ে দেয়ে তার পরে বউ 

নিয়ে বনে যাবে। এই খাবার বাঁধা রইল। 
একে বিয়ে, তাতে সামনেই এমন চমৎকার খাবার । বাঘ একেবারে 

আহলাদে আটখানা। 



হ্ুচড়োন্ছড়ি 

তার পর ঘটক আর সার স্ত্রী দুজনে সেই বস্তার মুখ বাঘের সামনে 
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বাঘ আর কি করবে, আস্তে মাস্তে সেই বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল 
খুলে ধরলেন। ঘটকের স্ত্রী বললেন, এইবার অধিবাস, অধিবাঁসের 
পরেই বিয়ে। এর ভেতরে ঢে।কোতো বাব । 
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ক তারিখ) 28 বুদ্ধির জয় 
বাঘ বললে, এ রকম অধিবাস তো৷ আমাদের হয় না। 
ঘটকের স্ত্রী বললেন, তোমাদের কথা আলাদা, তোমরাতো৷ এ সব 

কিছু জান না। কিস্তু আমাদের যে সব নিয়ম আছে, মে সব করতে 
হবে তো। নইলে কোন মানুষই আর আমাদের কাছে বিয়ের জন্যে 
আসবে না। নাও নাও আর দেরী কোরে না, বিঃয়র ল্গ্র হয়েছে । 

বাঘ আর কি করবে, আস্তে আস্তে সেই বস্তার মধ্যে চুকে পড়ল। 
তখন ঘটক আর তীর স্ত্রী ছুজনে মিলে বস্তার »খ খুব শক্ড করে দড়ি দিয়ে 
বেঁধে ফেললেন। তার পর ছুজনে ছুটো! মোটা লাঠি নিয়ে বস্তাবন্দী বাঁঘকে 
দৃশাদম করে পিটতে আরম্ভ করলেন। বস্তার ভেতর বাঁঘ ছটফট করতে 
লাগল, কিন্তু বার হবার উপায় নেই। কাজেই সে পড়ে পছ়ে মার 
খেতে লাগল । | 

অনেকক্ষণ পিটবার পর ঘটক আর তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন বাঘের 
আর সাড়া শব্দ নেই, তখন ছুজনে সেই বন্তাটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিকটে 
যে নদী ছিল, সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। 

কিন্তু বাস্তবিক বাঘ মরে নি, বেদম মার খেয়ে জখম হয়ে পড়েছিল । 
মোটা বস্তার ওপর লাঠির ঘ! পড়ার জন্যে তার -মাথাও ভাঙ্গে নি। 
বস্ত! টানাটানি করে নিয়ে আপায় বস্তার মুখের বাধন আল্গা হয়ে গিয়েছিল, 
আর নদীতে ভাসিয়ে দেবার একটু পরেই সেই মুখ দিয়ে বন্তার ভেতরে 
জল চুকতে লাগল । সেই জল গায়ে মাথায় লাগতে, বাঘ একটু সুস্থ হল। 
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তখন বস্তার ভেতর বাঘ নড়াচড়া আরস্ত করলে, আর তার ফলে বস্তার মুখ 

একেবারে খুলে গেল। মুখ খোল! পেয়ে বাঘ বস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ল, 
তার পর তার দিয়ে ন্দীর ধারে গিয়ে ঈ্যল। 

এখন ঘটন। ক্রমে সেখানে বাঘের সঙ্গে এক বাঘিনীর দেখা হল। 

বাঘিনীর বাঘ মরে গিয়েছিল বলে সেও একটি বাথ খুঁজছিল। কাজেই 

বাঘের সঙ্গে সেই বাঘিনীর বিয়ে হয়ে গেল। 



বুদ্ধির জয় 

বাঘ তখন মনে মনে ভাবলে, ই! ঘটক বটে, ঠিক বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। 

তখন ঘটকের উপর বাধের আর কিছুখা্র- রাগ রইল না। যেছুন্দরী 
কনে। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাঘের এক বন্ধুর বাঘিনী মরে গেল। 
অনেক চেষ্টায় বাধ্ধিনী যোগাড় করতে না পেরে, দে এক দিন বন্ধুর 
কাছে এসে হাজির হল। সে আগেই শুনেছিল, যে এক ঘটক বন্ধুর 
বিয়ে দিয়েছে। বন্ধু এসে বাঘকে বললে, দেখ বন্ধু আমি তো! কিছুতেই, 
বাঁঘিনী যোগাড় করতে পারছিনে। এখন ভাবছি, যে ঘটক তোমার বিয়ে 

দিয়েছেন, মেই ঘটকের কাছে যাব। তা তিনি কি আমার বিয়ে দিতে 

পারবেন না? 
বাঘ বললে, হা তা পারবেন বৈকি। এই দেখনা, আমার কেমন 

সুন্দরী কনে জুটিয়ে দিলেন । তবে কথা হচ্ছে কি জান, অধিবাদে 
টি“কলে হয়। 

এই বাঘটি ঘটকের কাছে গিয়েছিল কিনা, অধিবামে টি “কেছিল 
কিনা, আর তার পরে তার বিয়ে হয়েছিল কিনা, দে খবরট। আমর! পাইনি। 

তোমাদের যদি জানবার ইচ্ছ! আর সাহম থাকে, তা হলে সুন্দর বনের দক্ষিণ 

দিকের শেষে, হ্ৃতুমপুর গ্রামের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে, গণ্ডার মারীর জঙ্গলে 

সেইবাঘের কাছ থেকে জেনে আদতে পার । বাঁঘটির নাম হচ্ছে বিকটনন্ত | 
হয়ত বিকটদন্তের এ রকম সুন্দরী কনের সঙ্গেও দেখ! হতে পারে । 



একবার হরিপুর গ্রামে ভালুকের বড় উপদ্রব হয় । একটা ভালুক এসে 
গ্রাযের লোকের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল কতক খায়, কতক নষ্ট করে 

বায়। লোকে অনেক চেষ্টা করেও ভালুক তাড়াতে ব! মারতে পারলে না । 

শেষে সকলে পরামর্শ করে একটা ফাঁদ তৈরী করলে । সেট! দেখতে চার 

কোণ খাঁচার মত, আর তাতে আছে ছোট একটি দরজা! । দরজাটি এমন 
কৌশলে তৈরী, যে ফাদের ভেতরে কেউ ঢুকলে দরজা! আপন! হতে বন্ধ হয়ে 

যায়। ফল মুল আর মধুর লোভে ভালুক ফাঁদে ঢুকবে বলে, ফাঁদের 



অসশ কাজের বিপরীত ফল 

ভেতরে অনেক ভাল ভাল ফল, মূল আর একখানা! মৌচাক রেখে দেওয়া 
হল। ভালুকের! মধু বড় ভালবাসে । 

ফাদ পাতবার লঙ্গে সঙ্গেই ভালুক ফাঁদে পড়ে গেল। ফাঁদ থেকে 
বেরোবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্ত কিছুতেই বেরুতে 
পারলে না। তখন পাশ দিয়ে কেউ গেলে তাকে ফাঁদের দরজ। 
খুলে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। কিন্তু ভালুকেরু - 
তয়ে কেউ আর দরজ। খুলে দিলে না। শেষে এক ভাল মানুষ বামুন 

লেখান দিয়ে বাচ্ছে দেখে, ভালুক অনেক কেঁদে কেটে তাকে দরজা খুলে 

দিতে বললে। ভালুকের কান্না দেখে বামুনের বড় দয়! হল। বাণুন 

ফ'দের দরজ। খুলে দিলে । 
ভালুক ফাঁদ থেকে বেরিয়েই দরজার কাছ থেকে অনেকটা সরে 

গেল, তার পর বামুনের দিকে ফিরে বললে, বাণুন, আমি তোমার নাঁকটি খাব। 
বামুন বললে, সে কি কথা! তুমিফাঁদে পড়েছিলে, কত কেঁদে 

কেটে আমায় দরজা! খুলে দিতে বললে, আমি দরজা খুলে দিয়ে তোমার 

প্রণরক্ষ! করলাম, আর এখন তুমি বলছ আমার নাকটি খাবে ! 
ভালুক বললে, ই! খাব, নিশ্চয় খাব, শুধু তোমার নাকটি খাব। 
বামুন বললে, নাক গেলে লোকে আমায় খাঁদ। বামুন বলে ডাকবে, 

'সে আমি সইতে পারবো না। যদি খেতেই হয়, আমাকে আন্ত 

খেয়ে ফেল। 



ক্ুচ্ডান্ছড়ি 
ভালুক বললে, আমর! ভালুক জাত, ফল, মূল আর মধু খেয়েই বেচে 
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বামুন, আমি তোমার নাকটি খাব 
থাকি । নিতান্ত অভাবে ন! পড়লে মাং আমর! খাই না । কিন্তু মানুষের 
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অসঙ্ কাজের বিপরীত ফল 

নাক থেতে আমর! বড় ভালবাদি। বেশ কচ্ মচ১ করে চিবোন যায় 

কিনা । সেই'জন্তে কেবল তোগার নাকটিই খাব। 
বামুন বললে, কিন্তু বাপু, এট। কি ধর্ম হল? আমি তোমার 

উপকার করলাম, আর তুমি আমার অনিষ্ট করবে ? 
ভালুক বললে, হী, এইটেই নিয়ম । যে উপকার করে, লোকে তার 

অনিষ্$ই করে থাকে। 
ৰ বামুন বললে, একথা আমি স্বীকার করি নে। কেউ উপকার 
করলে লোকে. তার উপকারই করে থাকে, অনিষ্ট করে না। 

ভালুক বললে, আচ্ছা, তার প্রমাণ নেওয়। যাক। প্রথমে বে তিনটি 
প্রাণীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তাদের আমর! জিজ্ঞাসা! করব। তারা যদি 

বলে উপকারীর অনিষ্ট কর! উচিত নয়, তা হলে আমি তোমার নাকটি 
খাব না। আর যদি অন্ত রকম বলে, তা হুলে আমার এই বড় বড় দাত 

দিয়ে তোমার নাঁকটি কুট করে কেটে নেব। 
বামুন ভালুকের কথায় রাসি হয়ে বললে, বেশ তাই হোক। 
এমন সময় সেখানে একটা ভেড়া! এসে উপস্থিত হুল । তখন বামুন 

-ভলুককে বললে, আচ্ছা এই ভেড়। মশাইকে জিত্ঞান। করা যাক। তার পর 
ভেড়াকে বললে, দেখুন ভেড়া মশাই, এই ভালুক ফাদে পড়েছিল । আমি 
ফঁদের দরজা খুলে দিয়ে ওর প্রাণ রক্ষা করেছি । কিন্তু ভালুক আমার 
কোন উপকা'র করা দূরে থাক, আগার নাকটি খেতে চায়। এট! কি উচিত ? 

টি ্ রি 2 উজ ০ এ 



হুচেড়াণন্ডাড়ি 

ভেড়া বললে, এটাই উচিত। কেন না! লোকে উপকারীর অপকারই 

আচ্ছা এই ভেড়ামশাইকে জিজ্ঞাসা কর! যাক 
করে থাকে । এই দেখুন না, আমাদের গায়ের লোম কেটে নিয়ে লোকে 



অসহ্ কাজের বিপরীত ফল 

কম্বল, গরম কাপড়, গরম জাম! আঁরও কত জিনিষ তৈরি করে শীতের কষ্ট 
থেকে বাচে। কিন্তু তার জন্যে কোন উপকার কর! দূরে থাকুক, আমাদের 

কেটে আবার লোকে মাংস খায় । কাজেই লোকে উপকারীর অপকারই করে, 
এই কথাই ঠিক । 

ভেড়ার কথ! শুনে বমুন তার কোন জব।ব দিতে পারলে না। এমন 

সখয় সেখানে এক গাধা! এদে উপস্থিত হল। 

ভালুক বললে দেখুন গাধা মশাই-- 

তালুকের কথায় বাধ। দিয়ে গাধা! বললে, মাপ করবেন কর্ত। আমর! 
»শাই নই, আমর! বাবু। আমাদের পিঠে বোঝ চাপিয়ে বাবুদের কাপড় যায় 
আসে, আর সেই সব কাপড় পরে বাঁধুর! বাবু সাজেন। দেই জন্যে আমরাও 
বাবু খেতাব পেয়ে থাকি | 

ভালুক বললে, আচ্ছা! সেই ভাল। দেখুন গাধা বাধু, এই বামুন 

ফীদের দোর খুলে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন আমি বামুনের 

নাকটি খেতে চাই। তা বামুন বলে, যে কেউ উপকার করলে তার আপকার 
কর! উচিত নয় । আপনার কি মত? 
--  গাধ! বাবু বললেন, বামুনের নাকটি আপনার খাওয়াই উচিত । দেখুন 
আমর! কত কষ্টে বড় বড় কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়াই । তাইতো বাবুর! বাবু 
সান্ততে পায়, আর ধোপারা পন্নসা "পায়। যখন আমরা একটু ছুটি পাই 
তখন মনে বড় আনন্দ হয় কিনা, তাই গান গাইতে ইচ্ছে করে । কিন্ত লোকে 
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ন্রত্ভোন্ডভি 

আধাদের গান শুনলেই লাঠি নিয়ে তাঁড়। করে। উপকারীর প্রতি এ রকম 
ব্যবহার কর! কি উচিত? আপনার জানেন তো! আমাদের গলা কেমন 
চঘৎকার ! ভালুক মশাই যদি বলেন তা হলে একট। গান আপনাদের 

শুনিয়ে দিই। | 
ভালুক বললে, ্ঃ এখন থাকি, শাধা বাবু । আগে বামুনের নাক খাবার 

একট। ব্যবস্থা! হোক । এ যে শেয়াল বাধু গানছেন, উনি কি বলেন দেখ! যাক। 

শেয়াল কাছে আনতেই ভালুক বললে, দেখুন শেয়াল বাবু -- 

ভালুকের কথায় বাধা দিয়ে শেয়াল বললে, দেখুন ভালুক মশাই, 

বাবু হতে হলে হয় ভাল জামা কাপড় পর চাই, নয়ঙে। চাকরি কর! চাই। 
তা আম!দের ভাল জীম। কীপড়ও নেই, আর আমরা চাঁকরিও করিনে। 
কাজেই আমর। বাবু নই। 

বামুন বললে, দেখুন শ্য়োল মশাই-_ 

শেয়াল বললে, দেখুন যারা বঢ়- তা টাক কডিতেই হোব. কি 

বিদ্যেতেই হোক, কি গায়ের জোরেই হোক, তাদের মশাই বলা চলে। বেগন 

পণ্খদের মধ্যে বড় বলে, আমর! পিংহ মশাই, বাঘ মাই, ভালুক নর বলি। 

কিন্তু আমর! তে। কিছুতেই বড় নই, কাজেই আদাদের মশাই বল চলে ন। 

তবে আমাদের কিছু বুদ্ধি আছে বলে, লোকে আমাদের শেয়াল ভায়া বলে। 

বামুন বললে, বেশ বেশ শেয়াল ভায়া, তোমর| বুদ্ধিমান বটে, কেননা 
মিছে মর কর না। আজকাল আর ছোট কেউ নেই সবাই বড়, সবাই বাসু, 



অসও কাজের বিপরীত ক্ঙ্ 

শুধু ঝাবু নয়-বড় বার । তা এখন দেখ, যদি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার 
করতে পার। 

শেয়াল ভালুককে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাঁপারট। কি ভালুক মশাই ? 
ভালুক বললে, দেখ শেয়াল ভায়া, আমি এই ফাদে পড়েছিলাম। 

বামুন আমায় ফাঁদ খুলে বার করে দিয়েছিল। এখন আমি বামুনের . নাকটি 

খেতে চাই, কিন্তু বামুন তাতে নারা। বাধুন বলে, আমি তোমার উপকার 

করেছি তুমি আমার অপকা'র করবে কেন। ত। ভেড়া! মশাই আর গাধা বাবু 
ছুজনেই বলেছেন, কেউ উপকার করলে তার অপকারই করতে হয়। এখন 
ভায়ার মত হলেই বামুনের নাকটি আঁমি খাই। 

শেয়াল বললে, দেখুন ভালুক মশাই, সব কথ! আমায় ভাল করে বুঝতে 

হবে. তবে আমি মত দিতে পারব । তা! আমার বৃদ্ধি কিছু কম। আপনি 

ভার একবার ব্যাপারটা বলুন তো । 

ভালুক বললে, আমি এই ফের মধ্যে পড়েছিলাম, আর বামুন পথ 

দিয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক কীদীকাট। করতে, বামুন কাদের দোর খুলে 

দিয়েছিল । 

শেয়াল বললে, বুঝেছি, বামুন ছিল ফাদের মধ্যে আর আপনি 

নাচ্ছিলেন পথ দিয়ে । 

তালুক বললে, তা৷ কেন, “আমি ছিলাম ফাদের মধ্যে, আর বামন 
পথ দিয়ে যাচ্ছিল । 
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হুতড়াহড়ি 
শেয়াল বললে, ই! এইবার বুঝেছি, ভালুক মশাই ছিলেন বামুনের 

মধ্যে, আর ফদটা পথ দিয়ে যাচ্ছিল। 

শেয়ালের বোকামি দেখে ভালুকের রাগ হুল। তালুক বললে, ত৷ 

নয় রে বোক! শেয়াল, আমি ছিলাম ফাদের মধ্যে আর-_ 

শেয়াল বললে, ও আমি বুঝতে পারব না ভালুক মশাই, লে চেষ্টা না 
করে আপনি বামুনের নাকটি খেয়েই ফেলুন । 

ভালুকের তখন খুব রাগ হয়েছে । ভালুক বললে, তোকে বুঝতেই 

হবে বোকারাম । এই দেখ, এই আমি তালুক, এই ফাঁদের মধ্যে ছিলাম, 

আর এই বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল । | 
শেয়াল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, মে কি ভালুক মশাই, আপনি অত বড় 

শরীর নিয়ে ফদের মধ্যে ঢুকেছিলেন কি করে ? 
ভালুক বললে, কেন, যেমণ করে ঢোকে । 

শেয়াল বললে, দে আমি বুঝতে পারৰ না, আপনি আর অকারণ দেরী 

করবেন না। 

ভালুক তখন বিষম রেগে গিয়েছে | সে বললে, এই দেখ কি .করে 
ঢোকে । বলে ঘেমন ফঁদের মধ্যে ঢুকল, অমনি ফদের দরজ! বন্ধ হয়ে গেল। 

তখন শেয়াল বললে, এইবার বুঝেছি ভালুক মশাই, আপনি ফাদে 
মধ্যে ছিলেন, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তা৷ আমার বিচার এই হুল, 

যে আপনি যেধন ফা দের মধ্যে ছিলেন তেমনি থাকুন, বামুন যেমন পথ]ুদিয়ে 



অসশ কাজের ঘিপরীভ ক্ষল 

যাচ্ছিল তেমনি বাক, আর ঝামুনের নাকটি আপনার পেটে ন৷ গিয়ে বাঁমুনের 

২২২২২ 

আচ্ছা, এখন আপি তাহলে ভালুক মশাই, ননস্কার 

মুখেই খাক। আচ্ছা, এখন আমি তীভুলে ভালুক মশাই, নমক্কার 
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ও টি 

০ উদ এক সম্থরে চোর পাড়াগীয়ের 
৮:৮৮ “রীতি দিকে চলেছে, আর এক পাড়াগেয়ে 

চোর সহরের দ্রিকে চলেছে। পথে দুজনে দেখা হল। রতনে রতন চেনে, 
দুজনে ছুজপকে চিনতে পারলে । 

সহুরে চোর বললে, ভাই, সহরে পুলিসের বড় কড়াকড়ি, চুরি করবার 

ঘোঁটি নেই। ঘদি কখন সুবিধে ঘটে যায়, প্রায়ই ধর। পড়তে হয়। তাঁর 
পরে মার আর জেল। প্রথমে পুরোনে। বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, জেল ন৷ 

শ্বশুর বাড়ী; ভেবেছিলাম সেখানে গেলে/ভাল খেতে পাওয়। যায়। ও বাবা, 

ভালতে। দূরের কথা, চালে ডালে সেদ্ধ ॥ কিন্তু সেট! খিচুড়ি নয়, খিচুনি। 



০সক্সানায় ০সক্জানায় কোলাকুলি 

খিচুনি খেয়ে ঘেঞ্না ধরে গেছে । তাই পাড়াগীয়ের দিকে চলেছি ভাই, যা হোক 
কলাট। মুলোটা৷ খেতে পাবতো। 

পাড়ার্গেয়ে চোর বললে, ভাই, সে গুড়ে বালি। কলাটা। মুলোট। এখন 
আর ভাল জন্মায় না, বদি জন্মায় তার "ওপর গাঁয়ের লোক কড়। পাহার! 

দেয়। কোন সুযোগে বদি কিছু হাতান যায়, ধর। পড়লে মার নিস্তার নেই। 

সেষেকিবিষম মার ত। বোঝান হায় ন'। মার খেয়ে মামার হাড়গোড় 
ভেঙে গেছে । তাই চলেছি সহরের দিকে, যদি একবার কিছু চাও মারতে 

পারি, অনেক দিন চলে বাবে । 

ছুই চোরে পরামর্শ করে দেখলে সহরেও সুবিধে নেই, পাড়াগীয়েও 
স্ববিধে নেই। 

সহুরে চোর বললে, ভাই, ছুজনে কি করতে পারি এর পর দেখ 

যাবে । বারে। ঘণ্ট। পেটে অন্ন নেই, এখন কিছু না খেলে তো বাচি নে। 

পাড়াশেঁয়ে চোর বললে, তোগার বারো ঘণ্টা, আনার চবিবশ ঘণ্টা। 
এখন কি করা যাঁয় তাই বল। 

_ সন্ুরে চোর পাড়াগেষে চোরকে কি রকম করতে হবে তা বলে, একটু 
"আগে গিয়ে একটা খাবারের দেকানে ঢুকল । ভার পর “দাছাশিন কাছ 
থেকে ভাল ভাল খাবার নিয়ে খেতে লাগল। 

একটু পরেই দেই দোকানে পাড়ার্গেয়ে চোর গিয়ে উপস্থিত। 
সে দোকানির কাছে কিছু খাবার ভে চাইলে, কিন্তু দোকানি দিতে নারাজ। 

০ পু 
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হুড়োচ্ছাড়ি 

তখন সুরে চোর বললে, আহা হা, গরিব বেচারিকে কিছু খাবার দাও, 

আমি দাম দেব। দোকানি তখন তাকে কিছু খাবার দিলে। সন্থরে চোর 

নিজের খাবার থেকেও পাঁড়াগেঁয়ে চোরকে কিছু খাবার দিতে লাগল। 

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সহুরে চোর বললে, কই ছে, আনার 

ভাঙানিটে দাও। 

দোকানি বললে আপনি টাকা দিন, তবে তো ভাঙানি দেব। 
সুরে চোর চোখ রাঙিয়ে বললে, টাকা তো তোমায় দিয়েছি, ভাল চাও তে। 

আমার ভাঙানি দাঁও। 

এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া । শেষে দুজনে মিলে চলল আদালতে 

হাকিমের কাছে। তার আগে দোকানদার পাড়াগেঁয়ে চোরকে ভাল কাপড় 
চোপড় দিয়ে সাজিয়ে, ভাল খেতে দিয়ে, তার হয়ে সাক্ষী দেবে বলে 
ঠিক করে রেখেছিল । 

হকিম সাক্ষীকে জিজ্ঞাস! করলেন, তুমি কি জান বাপু? 
পাঁড়ােঁয়ে চোর বললে, এঁ বাধুটি টাকা দিয়েছিলেন, দোকানদার তার 

ভাঙানি দেয় নিহুছুর | 

সাক্ষীর এই কথাতেই মোকদ্দমা শেষ হুল। বেচারা দোকানিকে- 
টাকার ভাঙানি দিতে হল, আর ছুই চোর খুমি হয়ে চলে গেল । 

তার পরে ছুই চোরে পরামর্শ কর্েলোকের বাড়ী চাকরি করতে গেল। 
সর্ত এই, যে দুজনকেই রাখতে হবে া কিন্ত দুজনকে রাখতে সহজে কেউ 



০সক্সানায় ০সক্মানায় তফোলাক্ষুলি 

রাজি হল না। শেষে এক বামুন পেটভাতায় দুজনকে রাখতে রাজি হল। 
একজনের কাজ হুল বামুনের একটি গরু ছিল, সেই গরুটিকে চরান ; আর 
একজনের কাঁজ হল বাযুনের বাড়ীর সামনে একটি ছোঁট আম গাছের দিকে 
নজর রাখা, আর গাচ্ছের তলায় জল ঢানা। কিন্তু ঘতক্ষণ গাছের তলায় জল 

ন৷ দাড়াবে, ততক্ষণ জল ঢালতে হবে। প্রথম দিন সহুরে চোর গররটকে 
নিয়ে চরাতে গেল, আর পাড়াগেঁয়ে চোর গাছের তলায়সজল ঢালতে লাগল । 

গ্রুটি ছেড়ে দিতেই সে চার প! তুলে লাফাতে লাগল, আর একবার 
এর ক্ষেতে পড়ে, একবার ওর ক্ষেতে পড়ে- এমনি করে লোকের ক্ষেত্র 
ফসল নষ্ট করতে লাঁগল। যাদের ফসল নষ্ট হল, তারা সুরে চোরকে গাঁল 
দিয়ে মেরে নাস্তানাবুদ করলে। 

এদিকে পাড়াগেঁয়ে চোর গাছের তলায় জল ঢালতে লাগল। কিন্তু জল 

ক্রমাগত শুকিয়ে যায়, গাছের তলা ভাল করে ভেজে না । জল ঢেলে ঢেলে 

হাঁয়রাণ হয়ে সে ভাবলে, এই বার ম! ঠাঁকরুণের কাছে যাই, হয়ত তিনি কিছু 
খেতে দেবেন। এই ভেবে সে ম। ঠাকরুণের কাছে গিয়ে দেখে, তিনি বসে 

বসে র্ 1ধছেন আর চাল কড়াই ভাজা খাচ্ছেন। চোর কাকুতি মিনতি করে 
'ব্ললে-ম! ঠাকরুণ, অনেক জল ঢেলে বড় খিদে পেয়েছে, যদি কিছু-_- 

চোরের কথা আর শেষ করতে হল না, ম! ঠাকরুণ বা! হাতে উন্ুন 

থেকে একখানা আধ পোড়া! কাঁঠ নিয়ে তাঁকে ছুড়ে মারলেন | সে বেচারা ভয়ে 

ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার গাছের তলায় জল ঢালতে লাগল। 



স্ত়োন্ছ়ি ূ 

দুপুর বেলায় ছুই চোরে দেখা হল। পাঁড়াগেঁয়ে চোর সুরে চোরকে 

জিজ্ঞাস করলে, ভাই কাজ কেমন করলি । সনুরে চোর বললে চমণকার ! 

মাঠে নিয়ে গিয়ে গরুটিকে ছেড়ে দ্লান, গরুটি ক্ষেতের আশে পাশে ঘুরে 
ঘুরে ঘাস খেতে লাগল, কারুর ক্ষেতের দিকে তাকালেও'না। আমি একটা 

অশ্ব গাছের তলায় ছায়ায় বন রইলাম । মেখানে অনেক রাখাল এনে জম৷ 

হল। সকলের লঙ্গেই গামছ। বাধা খাবার । কাঁরুর গামছায় কড়াই ভাজ 

কারুর গামছায় পেয়ার! পেঁপে, কারুর গামছায় পাকা আম । সবাই আমায় 
কিছু কিছু ভাগ দিলে । সেই সব খেয়ে এমন পেট ভরে গেছে, যে ভাত 

খেতে আর ইচ্ছে নেই। আচ্ছা তোর কাজ কেমন হল বল। 

পাঁড়ার্গেয়ে চোর বললে, কাঁজ কিছুই নয়। ছু কলসী জল ঢালতেই 
গাছের তল ভেসে গেল। তার পর মা ঠাকরুণের কাছে গেলাম। 

ম। ঠাকরুণ কত আদর করে চাল কড়াই ভাঙ্গা, আর বজমাঁন বাড়ী থেকে 

কত রকম ফল এসেছিল, সেই সব কল দিলেন। খেয়ে পেট বোঝাই 

হয়ে গেল। তার পর পড়ে পড়ে ঘুম দিলান। এই একটু আগে উঠিছি। 
তা ভাই শুয়ে বসে পায়ে খিল বরে গেছে । বিকেলে আমি গরুটিকে নিয়ে 
মাঠে বেড়াতে ঘাঁব, তৃই বাড়ী বসে একটু জায়েদ করিল । ০০ 

সুরে চোর বললে, তা বেশ. তৃই মাঠে গিয়ে আয়েস করিস, আমি 
বাড়ীতে বসে আয়েম করব। 

রাত্রে আবার ছুজনে দেখ। ছুজন্র চালাকি দুজনেই জানতে 



০সক্নানায় ০সয়।নায় ০কালাবুচলি 
পেরেছে । সহুরে চোর হেসে বললে, ভাই, গরুটি তে। সাক্ষাৎ ভগবতী, 
আর ম৷ চাকরল্ণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী । ত| এ বাঁড়ীতে তে। একদিনও পোষাবে না । 

গরুটি সাক্ষাৎ ভগবতী 

পাড়।শেঁয়ে চোর বললে, আমিও মে কখ৷ ভেবে রেখেছি । কিন্তু আমি 

ভাবছিিক জানিল, বামুন গাছের দিকে ক্রমাগত নজর রাখতে বলে গেল। 

আর গাঁছের তলায় জল ঢা'ললে, কিছুতেই জল দাঁড়ায় ন! কেন? আমার মনে 

হয় গাছের তলাটা কপা, আর দেখানে বামূনের কিছু টাকাকড়ি লুকোনো। আছে। 
| সুরে গোর বললে, ঠিক বলেছ ভাই, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ত৷ 

দেরি করে কাঁজ কি, আজ রাত্তিরে । 



হুটড়ানছড়ি 

পাড়াণ্েয়ে চোর বললে, মেই ভাল, আজ রাত্রে । 

গভীর রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোথাও কারও সাড়৷ শব্দ 
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মা ঠাকরুণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী 

পাওয়। যাচ্ছে না, তখন ছুই চোরে কোদাল নিয়ে সেই আমগাছ তলায় গেল। 

গাঁছের গোড়ার চারিদিকে কোদাল ঠুকে দেখলে একট। জায়গ! যেন বড় ফাঁপা! 



০সয়়ানায় (সয়ানায় কোলাকুলি 

বলে বোধ হয়। তখন ছুই জনে সেই জায়গাটা খুঁড়তে মারস্ত করলে । 
একবার একজন খোঁড়ে, তার পর আর একজন খোঁড়ে, এমনি করে খুঁড়তে 
খুঁড়তে প্রায় চার ছাত গভীর গর্ত হল। এবার সম্থরে চোরের পালা । সে 
গর্তের মধ্যে নেনে খুঁড়তে খুঁড়তে বলে উঠল, পোংয়ছি ভাই পেয়েছি, ছুটে! 
ঘড়া, ছুটো কে নামিয়ে দে। | 

আা,গ থেকেই সিকে যোগাড় করা ছিল । পাঁড্রাগেয়ে চোর তাড়াতাড়ি 

ছুটে। সিকে নামিয়ে দিলে । তার পর ছে পিকে পর পর প্রাণপণে তুলে 
উপরে নিয়ে এল । তুলে নিয়ে দেখে, একট! সিকেয় সুরে চোর বসে আছে, 
আর এ৭| সিকেয় এক ঘড় টাক । দে বললে, তুই যে বললি ছুটে ঘড়! । 

দহুরে চে'র বললে, কিছু মনে কোরো! ৮ ভাই, এক ঘড়! টাকা বললে 
সেই ঘাট তলে নিয়ে তুমি জামায় মাটি চাপ! ছিতে তো। 

পডাগেয়ে চোর এক গুল হেসে বললে, সে বি বনু, আমি তোমায় 

ছাটি চাপা দেব, এবি একটা কথ হন 1 আমি বরং তোমায় চুলোয় পোড়াতে 
পারি, তু পাটি চাপ দিতে গারিনে | ছাটি চাপ' দেয় মুসলমানে । আমর! 
কি হুসলমান ? 

সহুরে ছোর বললে, ঠিক কথা; ভাই, তুমি আদার এমনি বন্ধুই বটে। 

ত। না হোক, এখন আর বায় কাজ নেই, টাকার ঘড়া নিয়ে সরে পড়ি চল। 
তর পর ছুই জনে টাকার ঘড়া ধর্ননে চলল । পাড়াণেয়ে চোরের 

বাড়ী বেশী দূরে নয় বলে, তার বাড়াতে গিয় টার্ীকড়ি ছুভাগ করা হল। 



১১. ৮৫ 

শুধু বাড়তি রইল একট! মোহর । সুরে চোর বললে, মোহর আমার কাঞ্ছে 
থাকুক, আমি ভাঙিয়ে তোমাকে অর্ধেক দিয়ে যাব । পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, 

না, মোহর আমার বাড়ীতে যখন ভাগ হয়েছে, তখন মোহর আমার কাছে 
থাকুক, আমি ভাঙিয়ে তোমাকে অর্ধেক দেব। অনেক কথ কাটাকাটির পর, 
পাড়াগেয়ে চোরের কাছেই মোহর থাক! ঠিক হল। সহ্ুরে চোর তার অর্ধেক 
ভাগ নিয়ে চলে গেল। পরের দিন বিকালে সে মোহরের দামের অর্ধেক 

নিয়ে যাবে স্থির হল। 

পরের দিন বিকালে সুরে চোর এসে হাজির । এসে দেখে 

পাঁড়াশেয়ে চোরের স্ত্রী খুব কীদছে। লে জিজ্ঞাসা করলে, কীদছ কেন 

বন্ধুনী? কি হছে? 
বন্ধুনী বললে, সর্ধবনাশ হয়েছে বন্ধু, তোমার বন্ধু আজ সকালে মার 

গেছে। শুনে সহুরে চোর হায় হায় করতে লাগল। তার পর বন্ধুনীকে 

জিড্ভাসা করলে, বন্ধুর শব কোথায়? আমি সকারের ব্যবস্থা করছি। 

বন্ধুনী আঙল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে শব কোথায়। সুরে চোর দেখলে 

পাড়াগেয়ে চোর কাথা মাছুর জড়িয়ে বেশ করে মরে আছে। সে 
তখন বদ্ধুনীকে বললে, তুষ্নি কিছু ভেব না বন্ধুনী, আমি বন্ধুর সকার করে 

আলছি। 

এই বলে সহুরে চোর পাড়াগেঁয়ে চোরের পায়ে “দড়ি বেধে টানতে 

টানতে নিয়ে চলল। খানিক দুরে একটা বনের মধ্যে গিয়ে সন্থরে চোর সেই 
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দিকে কতকগুলি লোক আমছে দেখতে পেলে । দেখতে পেয়েই -সে 
ভয়ে ভয়ে একটা গছের ওপর উঠে গেল। পাঢ়াঁগেঁয়ে চোর সেইখানেই 
পড়ে রইল। | 

এখন যার/আনছিল, তার! ডাকাত, কোন গৃহন্ছের বাড়ীতে ডাকাতি 
করতে যাচ্ছিল। যাবার সময় পথের পাশে মড়। দেখে, 'ঢাকাতের স্দ্দার 

বললে, ভাই সব আজ ঘাঞ্জা শুভ, বান দিকে মড।॥ যদি যাত্রার ফল ভাল 
হয় ফেরবার সময় মড়াটার সৎকার করে যাব। সর্দারের কথ৷ শুনে সব 
ডাকাত খুলি হয়ে তাঁর কথায় রাজি হল। 

ডাকাতের! নিকটেই ডাকাতি করে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে ফিরে এল। 

বনের ভেতরে এসে সেই মড়াটাকে দেখে সর্দার বললে ভাই সব, এইবার 
মড়াটার সৎকার কর! যাঁক। যেমন বলা, অমনি সব ডাকাতের! গাছ 

থেকে শুকনো কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে এসে একট! চিতা তৈরি করলে। 
তার পর সেই পাড়ার্গেয়ে চোরকে চিভার উপর গ্ইয়ে আগুন 

ধরিয়ে দিলে। 
কিন্ত পাড়াগেঁয়ে চোর মরার ভান বরে গ্রে থাকলে সে যত 

তো। চিতাঁর আগুনের তাত গাঁয়ে লাগ.তই সে হা রি ইহ -হ্! 

বিকট শব্দ করে, আর হাত পা বেঁকিয়ে চিতার উপরে উঠে ববল। আর 
সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল থেকে হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি শন্দ করে হরে গোর 

গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল । ডাকত! এই ব্যাপার দেখ ভূত প্রেত ভেবে 
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হুচ্ডোঞ্ছড়ি 

টাকাকড়ি সব ফেলে রেখে প্রাণপণে ছুটে পালাল, আর চোর ছজনে 

হা-হা-হ।-হ!-হা-হা-হা- টপস রে হি 
সেই সব টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ী চলে গেল। 



কালিপুর গানে রমাই পণ্ডিত 

বলে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রমাই 
পণ্ডিত কেবল নামেই পণ্ুত ছিলেন না, বেশ ভাল. রকম লেখাপড! 

শিখেছিলেন | কিন্তু ব্রাহ্মণের এননই চুর্ভাগ্য, ঘে বিশেষ কিছু উপার্জন 
হত ন'। সাগান্য কিছু ব্রন্ষোন্তর জমি আর ঘর কতক যক্তমান ছিল, 
তাতেই কোন রুকমে দুই বেলা আহার জুটতো | 

ব্রা্মণের সংদারে স্ত্রী শার একটি ভাই ছাড়া ভার কেউ ছিল না । 
স্ত্রী ব্রান্ধণের সুখে সুখী, আর দুঃখে ছুঃখী ছিলেন। খুব প্রিশ্রম করে 

' সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম করতেন, সময় মত রেধে স্বাশী ও দেওরকে খেতে 

দিতেন, আর সব সময়ে হাঁসি মুখে থেকে রমাই পণিতকে সংসারের অভাবের 

কথা৷ জানতে দিতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণের ভাইয়ের স্বভাব এর ঠিক উল্টে 

ছিল। সে ছেলেবেলায় ভাল লেখাঁপড়। শেখে নি, আর এখনও সংসারের 



ক্ণড়োন্ছড়ি 

কোন ধার ধারে না। ছু-বেল!। সময় মত বাড়ীতে এসে খায়, আর 
অন্য সময়ে লোকের মড়া পোড়ান, রোগীর সেবা করা, কাজ কর্মের 
বাড়ীতে তদারক করা, আর গান বাজনা করে বেড়ান তার অভাস 

ঠহিল। তার নাম ছিল গদাই। পণ্ডিতের ভাই বলে লোকে তাকে গদাই 

প্ডত বলে ডাকত । নির্াবনায় থেকে আর লময় মত বেশ খেতে 

পেয়ে গদাই পণ্ডিতের শরীর বেশ মোটা সোট! হয়েছিল, আর গায়ে 
খুব জোরও ছিল। 

এই রকমে কিছু দিন যায় হঠাৎ এক বৎসর দেশে অজম্মা 
হল, সঙ্গে সঙ্গে ছুভিক্ষ দেখা দিলে। জমিতে ধান -হয় নি, প্রজার! 

রমাই পণ্ডিতকে ধান দিতে পারলে না; যজমানেরা নিজেরা খেতে 
পায় না, পুরুতকে দেবে কি। কাজেই রমাই পণ্ডিতের বড় কষ্ট হল, 
দিন চলা ভার । 

স্বামীর শুকনো মুখ দেখে এক দিন রমাই পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, 

দেখ রামনগরের রাজা পণ্ডিতদের বড় ভালবামেন। তার সভাতে অনেক 

পণ্ডিত আছে শুনেছি । তা ছাড়া অন্য ভাল পণ্ডিত ভার কাছ্ছে গেলে, 

তিনি তাকে অনেক টাকাকড়ি দেন। তাতুমি তো ভাল লেখাপড়! জান, 
রাজার কাছে এক দিন যাও না, গেলে বোধ হয় আমাদের আর এত ছুঃখ 

কন্ট থাকবে না! 

কথাটা রমাই পণ্ডিতের বড় পছন্দ হল। তার পর আত কষ্টে 



এ 

স্পট শাডভিনং 

রাজসভায় যাবার মত পোষাক যোগাড় কোরে, একটা ভাল দিন দেখে রমাই 
পণ্ডিত রাজার বাড়ীতে চলে গেলেন । 

এ 

রামনগরের রাজা একেবারে মুর্খ ছিলেন, কিন্ত সভায় অনেকগুলি 
পণ্ডিত রেখে তাদের প্রতিপালন করতেন । হঠাৎ এক দিন ভীর সভায় এক 
নৃতন পণ্ডিত এসে উপস্থিত। তার কপালে লম্বা ফোটা, সর্বাঙ্গে নানা 
রকম ছাপ, আর মাথায় এক বড় পাগড়ী। তিনি সভায় এসে রাজাকে 
বললেন, মহারাজ, আমি দিখিজয়ী পণ্ডিত, আপনার সভার পণ্ডিতদের সঙ্গে 
বিচার করতে চাই। রাজ! খুসি হয়ে বললেন, উত্তম কথা, আপনি বিচার 
করুন। তখন নৃতন পণ্ডিত আর আর পণ্ডিতদের দিকে খুব গুমর কোরে 

চেয়ে বললেন, অন্ত শাস্ত্রের কথ! থাক, আপনারা কে কোন ব্যাকরণ পড়েছেন 

ব্লুন। দিধিজয়ী পণ্ডিত শুনে রাজসভার পণ্ডিতদের একটু ভয় হয়েছিল। 
ভারা নআ ভাবে ধিনি যে ব্যাকরণ পড়েছেন, তার পরিচয় দিলেন। তখন 

নূতন পণ্ডিত বললেন, আচ্ছা, জগ. দাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ করুন দেখি । 

জগদাজগাং নাম শুনেই পণ্ডিতদের চক্ষু স্থির । কৈ জগ্দাজগাং 
তো কোন ব্যাকরণে নেই। কিন্ত দিখিজয়ী পণ্ডিত যখন বলেছেন, তখন 
হয়তো কোথাও আছে । এই ভেবে ভারা আর কেউ কিছু বলেন না, চুপ 

করে ভাবতে লাগলেন । তখন নূতন পণ্ডিত মহা আস্ফালন করতে লাগলেন, 
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হুচড়াহ্ছতি 
রাজাকে বললেন, সামান্য একট। সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারেন না আপনার 

সভার পণ্ডিতেরা, এ বঢ় আশ্চর্য্য কথা । 

রাজা নূতন পণ্ডিতির বিগ্যের বহর দেখে মহা খুসি। তিনি তাকে 

অনেক টাকাকড়ি দিলেন, আর তর সভ।পপ্ডিত করলেন ] 

সভাপণ্ডিত হয়ে তার নাম হল শতপুটি ভট্টাচার্য্য । শতপুটি অন্য লব 
পণ্ডিতদের ওপর এমন অত্যাচার আরস্ত করলেন, বে অনেক ভাঁল পণ্ডিত 

রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। জন কতক নেহাত পেটের দায়ে শতপুটির 
অত্যাচার সয়েও সভায় রইলেন । 

্ নৃর্ঃ বর সা সী: সক 

রঁ ৬৬ ৬৬ 

ঘথা সময়ে রমাই পণ্ডিত রাজনভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজসভার 

নিয়ম হয়েছিল, যে কোন নূতন পণ্ডিত এলে ভীঁকে প্রথমে শতপুটির সঙ্গে 
আলাপ করতে হবে। কাজেই রমাই পণ্ডিত শতপুটির কাছে গিয়ে নিজে 
এক জন গ'রব পণ্ডিত বলে পরিচয় দিলেন, আর অভাবে পড়ে রাজার কাছে 

এসেছেন, সে কথাও বললেন। শতপুটি যথা নিয়মে রমাই পণ্ডিতের 
লেখাপড়ার পরিচয় নিয়ে শেষে বললেন, জগবাঁজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি | 

জগদাজগাং শুনেই রমাই পণ্ডিত ভেবে আকুল । জগদাজগাং কোন, 

ব্যাকরণে তিনি পান নি, কাজেই ভাববার কথা । রমাই পণ্ডিত চুপ করে 
আছেন দেখে শতপুটি মহা আন্ফুলন করতে আরস্ত করলেন। রাজাকে 



শত শা. 

বললেন, একট] সদ্ধি বিচ্ছেদ করতে পরে না, সে আবার পাঁত। লোকটা 

মহামুখ” পণ্ডিত সেজে অপনাকে কিযে কিছু টাকা নিতে এসেছে। রাঙ্ত' 

. পট টা ৰ মা যা 
রা ৮ 

সু 111 ূ 
রি দাঃ রত 

রন |] ॥ 

ক ৯ ৮ ্্ 

ন। 11! 

জগ দাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি 
শতপুটিকে মহাপগ্ডিত ভেবে তাঁর কথাই মেনে চলতেন। কাজেই শতপুটির 



কথ! শুনে তিনি রমাই পণ্ডিতকে কিছুই দিলেন না, বাড়ার ভাগ দারোয়ান 
দিয়ে রাজসভ! থেকে বার করে দিলেন। 

অপমানট। রমাই পণ্ডিতের বুকে বড়ই লাগল। তিনি বাড়ীতে ফিরে 

এসে ক্্রীকে সব কথাই খুলে বললেন। তার পর বললেন, দেখ, লেখাপড়। 
শিখে বখন এত অপমান হয়েছি, তখন এ প্রাণ আর আমি রাখবো! না 
আমার মৃত্যুই ভাল। আমি ঘরের দোর বন্ধ করে না খেয়ে মরবে! । 

তোমরা কেউ আমায় ডেকো! না, ডাকলেও আমি দোর খুলবে! না । 
এই বলে রমাই পণ্ডিত ঘরের ভেতরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন। 

উর জা অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু রমাষ্ট পণ্ডিত কিছুতেই দোর খুললেন 
না। খন তার স্ত্রী আর কি করেন, ঘরের দাওয়ায় বসে কীদতে লাগলেন | 

এমন সময় গাই পঞ্চিত এসে উপস্থিত। গদাই বললে. বৌদি, কি 
উয়েছে £ কাদছ কেন? ভাত কউ ? 

রমাই পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, আর ভাই ভাত! তোমার দাদ! 

রাজমভ। থেকে অপমান হয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি না খেয়ে মরবেন বলে 

দোর দিয়ে শুয়ে আছেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও দোর খোলাতে 
পারলাম না । 

এই কথা শুনে গদাই বললে, দাড়াও আমি দেখছি । এই বলে গদাহ 

দাদার ঘরের দ্রজাঁয় বিমম ধাকা৷ দিতে লাগল । ধাক্কার চোটে দরজা ভাঙ্গে 

আর কি! 



শঢি শাইং 

রমাই পণ্ডিভ্ভ দেখলেন, দোর না খুললে এখুনি ভেঙে যাবে। 

অৰশ্থটি তিনি তে! মরবেনই, বিস্ত দরজাটা ভেঙে শুধু শুধু লে।কসান করার 
দরকার কি। এই ভেবে রমাই পণ্ডিত দরজ। খুলে দিলেন । 

গদাই বললে, দাদা, ব্যাপার কি? ন! খেয়ে মরবার ইচ্ছা হল কেন? 
রমাই পণ্ডিত তখন রাজপভায় তার অপমানের কথা বসলেন । শুনে 

গদাই বললে, দাদা, আমি তোগার হূর্খ ভাই, কিন্তু আজ আমার একট। কথা 

রাখ। আমি যদি তোমার এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তখন 

তুমি ন' খেয়ে মরো, কিন্তু এখন খাবে চল। 

রমাই পণ্ডিত বললেন, স কি কথা, তই আমার অপমানের প্রতিশোধ 

নিবি কি করে? 
গদাঁই বললে, সে ভাবন! তোগার চাষতে হবে না দাদা । বললাম তো, 

আসি বদি তোগার অপগানের প্রতশোন নিতে না! পারি” তখন তুমি 

ন। খেয়ে মরো। না খেয়ে মরাতে। পাল্চ্চে না, দুদিন সবুর করে 

দেখ না কি হয়। 

রমাই পণ্ডিত ভাইয়ের কথা শুনে খেতে গেলেন । ভার পর বেষন 

তাঁদের দিন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল । 

কিন্ত গা এ সময়ে চুপ করে ছিল না। সে অন্য সব কার্ত ছেড়ে 
“দিয়ে, সেই রাজার, রাজপভার, আর শতপুটির সব খবর নিতে লাগল । শেষে 
এক দিন সকালে সর্বঝাঙ্গে ছাপ কেটে, মাথার এক প্রকাণ্ড পাগড়ী বেঁধে 



হুচ্ডোন্ছভি 

গদাই এলে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, দাঙ্গা, তোমার অপমানের 

প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছি । আঁশীর্ব্বাদ. কর যেন আমার জয় হয়। 
রমাই পণ্ডিত অবাক । তিনি বললেন, ওরে, তুই যে আমার মুর্খ ভাই। 

সে রাজসভায় পণ্ডিতের কাছে অপমান হতে যাচ্ছিদ কেন? তোর অপমান 
যে আমার প্রাণে আরও বাজবে । 

গদাই বললে, ভয় নেই দাঁদা, আমি মূর্খ বটে, কিন্তু বান 

পণ্ডিতের ভাই। আর আনি যাচ্ছি মুখের কাছে, পণ্ডিতের কাছে নয়। 

মুখকে জব্দ করতে মুরখ্খই পারে। কুমি শুধু আশীর্ববাদ কর, আমি মেন 

তোমার অপমানের শোধ দিয়ে আসতে পারি । 

সেই আশীর্বাদ করেই নাই পর্ধিত ভাইকে বিদায় দিলেন। এদাই 
পঞ্ডিতও একেবারে সোজা গিয়ে রাজার সভায় উপস্থিত হল। গদায়ের 
যণ্ডা চেহারা আর সা পোৌঁবাক দেখে, শতপুটির কেমন একটু ভয় হল। 

সে চীৎকার করে বললে, তুমি কে তার ছিগুণ চীৎকার করে গদাই 
বললে, ভ্ুগি কে? শতপুটি বললে, আমি শতপুটি ভট্টাচার্য । গদাই 
বললে, আমি সহস্্পুটি ভট্টাচাস্য। শতপুটি বললে, ব্যাকরণ কিছু পড়া 
আছে কি? 

গদাই বললে, সমস্ত বাকরণ আঁমর কগস্থঃ কোন বাকরণ 
চাও তুমি 

শতপুটি বললে, আচ্ছা, জগ. দাঁজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি 
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শতে শাঠ্যং 

বেন বলা অমনি গাই পতপুির গালে একট। বিষম চড় কষিয়ে দিলে । 
চড় খেয়ে শতপুটি রাগে আর ভয়ে কাঁপতে কাপতে বললে, পাষণ্ড, আমার 
যায় মহাপগ্ডিতের গণ্ডে চপেটাঘাত্ত । 

অমনি গাই নর গালে:একটা বিষম চড় কষিয়ে দিলে 

গদাই বললে, তুই মহা পণ্ডিত, না মহা! মূর্খ। আছে বটে রাক্ষসী 

1. শা পরি, -- ১84-২-২৩ 
3 ঙি 
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প্রাণে জগদাঁজগাং, কিন্তু আগে কচততাকচাং, খচ.তাঁখচাং, গজ দাগজাং, 
ঘচতাঁঘচাং, চচতাচচাং, ছছতাচিছা--তার পরেতো জগডাজগাং। তুই 
একেবারে বলিস জগ দাজগাং | 

ান্যান্ত থে সব পণ্ডিত রাজসভায় ছিলেন, ভারা 'শতপুটির স্থালায় 
এতদিৰ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। নুযোগ ধুঝে তাঁরা সকলে বলে উঠলেন, 
হা ই! মহারাজ, ঠিক কথা। আর এইজন্যেই আমরা জগদাঁজগাং বুঝে 
উঠতে পারি নি। উনি নাকি বড় পণ্ডিত, তাই চট করে ধরে ফেলেছেন। 

ব্যাপার দেখে শতপুটি বুঝলে, যে তার চালাকি আর চলবে না । কাজেই 
সে আর কোন কথা ন বলে রাজপভ! থেকে পালিয়ে গেল । আর রাজা 
এই শতপ্টি-জেতা সচঅপ্রটি পঞ্ডিতকে ভার" সভাপঞ্ডিত হবার জন্যে বিশ্বে 
অনুরোধ করালেন। 

গদাই বললে, মহারাজ, আমি উদাসান, তার্থ ভ্রমণে বাবার সঙ্থল্প 
করেছি । তবে আনার বড় ভাই পরম পণ্ডিত, আপনি বদি তাকে আপনার 
সভাপঞ্ডিত করেন. ত' হলে আমি তাঁকে অনুরোধ করালে, হিলি ন্মত হতে 
পারেন। 

রাজখ এই পরম পণিতের বড় ভাইকে অতি আহ্তাদের মহিত সভ।- 

পণ্ডিত করতে রাজি হলেন। তার পর রমাই পণ্ডিত রাজার সভাপণ্ডিত 
হয়ে পরম স্থুখে বাস করতে লাগলেন। 



পূর্ব্বে বাংল৷ দেশে ভনেক ছোটখাট রাজ' [ছল । এ সব রাঙ্গাদের 

কিছু কিছু সেন্য সামন্তও থাকতো, আর পরস্পর ঝগড়া লড়াইও হতে । 

আগর! যে রাজ্যটির কথা বলছি, তার নাম ছিল রামপুর । রাজ্যের 
নাম গ।মপুর, রাজধানীর নাম রামপুর আর রাজার নান রামপুবের রাজ, | 

রাধপুর রাজধানীর উত্তর সীমানায় বীরবাভ বলে একটি লোকের 
বান ছিল। সংসারে বীরবাহু আর তার স্ত্রী ছাড়। আন্ত কেউ ছিল ন!। 

কিছু জমিজমা আর বাগান পুকুর ছিল, তাতেই বীরবাহুর খাওয়া পর! 
০] 
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এক রকম চলে যেত। বসে বসে জমির ধান, টনিটিরিলিরননরলিরি 
খেয়ে বীরবান্থর দেহটি বেশ মোটাদোটা হয়েছিল, কিন্তু গায়ে বেশি জোর 

ছিল না, আর সে বড় ভীতু ছিল। 

কোন কাজের জন্যে বীরবাহছু একবার সহর থেকে দুরে কোন 
পাড়াগায়ে গিয়েছিল। ঢেই গীয়ে বড় মশার উপঞ্জেব। সেখান থেকে 
ফিরে এসে বীরবাহু রাত্রে তার স্ত্রীর সঙ্গে সেই গাঁয়ের মশার কথ! বলছিল, 
কি ভয়ানক মশা গো! এক এক চড়ে পচ পাঁচটা মেরেছি । 

দেই সময়ে বীরবাহুর ঘরের পাশ দিয়ে জন কয়েক'প্রতিবাসী যাচ্ছিল। 

তারা মশার কথা শুনতে পায্প নি, শুধু এক এক চড়ে পাঁচ পাঁচটার কথ 
শুনেছিল ! তার ভাবলে, বীরবাহু এক এক চড়ে পাঁচ পাঁচট। মানুষ 

মেরেছে । তা লোকটা যে রকম ষণ্ডা, সেটা অসম্ভব নয়। 

লোকে যে কথা শোনে, সে কথা অন্য কাউকে না বললে তাদের 
পেটের ভাত হজম হয় না। কাজেই বীরৰাহুর এক চড়ে পাঁচটা মানুষ 

মারার কথ! চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সে কথা রামপুরের রাজার 

কানেও গেল। 

ঘটনা ভ্রমে এই সময়ে রামপুর রাজ্যে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হল। 
রাজধানীর উত্তর সীমানার পরেই ৰন। সেই বন থেকে রাত্রে বাঘ বেরিয়ে 

নিত্য লোকজন গরুবাছুর মারে, আবার বনের ভেতরে পালিয়ে যায়। লোকে 

অনেক চেষউ। করেও বাঘকে তাড়িয়ে দিতে কি মারতে পারলে ন৷। রাজ! 

৬১৪৫ -- নট 
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বারবানুর ০করামতি 

অনেক সেপাইশান্ত্রী পাঠালেন, তারাও কু '্ুরতে পারলে না। ভ্রেমে 
রাজ্যের লোক অস্থির হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল, যে রাজা 

যখন একটা বাঘের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারলেন না, তখন 

এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল । 

রামপুরের রাজ! মহ! ভাবনায় পড়লেন। প্রজার যদি চলে যায়, 
তৰে তিনি রাজ্য করবেন কাদের নিয়ে। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করলেন, 

মন্ত্রী, রাজ্য রক্ষার উপায়? তখন হঠাৎ মন্ত্রীর বীরবাহুর কথ! মনে পড়ল। 

মন্ত্রী বলচলন, মহারাজ, আপনার রাজ্যে এমন বীর আছে, থে এক চড়ে 

পাচটা মানুষ মারতৈ পারে । আপনি তাকে এই বাঘ মারবার ভার দিন। 

মন্ত্রীর কখ. শুনে বাজ বেন অকুলে কুল পেলেন। রাজ! বললেন, 
আচ মক্ত্রী, কি শুঙল্নেই কথাটা, মনে করেছ । এইবার বোধ হয় এ বিপদ 

থেকে উদ্ধার পাব। বারবা্কে ডাকতে-এখনি লোক পাঠাও। 
রাজার পাক বারবাহীণে জকতে গেল। রাজ। ডাকছেন শুনে 

বীরবার মহা ভাবন হল তাত গা আবাদ ডাকেন কেন? তা 

ভাবন!র কথাই বটে। কেননা রাজার, ইচ্ছ। করলে হাতে 'টাকাকড়িও দিতে 
. পারেন, আবাঃ হাতকড়িও দিভে পারেন , পিছে শাল ঝুলিয়েও দিতে পারেন, 

ভাবার বেত মেরে লাল করেও দিতে পারেন। যাই হোক, রাজা যথন 

ডেকেছেন যেতেই হবে। রাজার লোকের সঙ্গে বীরবাহু রাঁজসভায় 
চলে গেল । 



রাজ৷ বীরবাহুকে খুব আদর করে কাছে বসালেন। তার পর বললেন, 

বীরবাহ, শুনেছি তুমি বড় বীর, এক চড়ে পাঁচটা মানুষ মেরেছে । এখন 
আমার রাজ্যে মে বাঘ এসেছে, সে বাঘকে তোমায় মারতে হবে। এর জন্যে 
তোমায় সাত দিন সময় দিলাম | সাত দিনের মধ্যে বদি বাঘ মেরে আনতে 
পার, তা হলে তোমায় অনেক পুরস্কার দেব, আর যদি না পার, ত| হলে 

কঠিন শাস্তি দেব। ৃ 

রাজার কথ! শুনে বীরবাহুর চক্ষুম্থির। রাত্রিতে ইদুর কিচমিচ, 

করলে বে ভয় পায়, মে মারবে বাঘ! বাঘ মার! দুরে থাঁক, বাঘের নাম 

শুনেই বীরবাহুর বুকের ভেতরটা কাপতে লাগল। 

বারবানু, চুপ করে আছে দেখে রাজা বললেন, কি বীরবাহু কথার 

উত্তর দিচ্ছ না ঘে? 

কিন্তু উত্তর দেবে কে! রাজার হুকুম শুনে ভয়ে বীরবাহুর মুখ দিয়ে 
মার কথা বেরোয় মা। তবে রাজার কথার উত্তর দিতেই হবে, নইলে নিস্তার 
নেট । বারবাহু ভাবলে এখন তো স্বীকার হয়ে এখান থেকে চলে যাই, ভার পর 

ন| হয় হবে। এই ভেবে বীরবাহু অতি কষ্টে বললে, বে আজ্জে মহারাজ । 

রাজ! বললেন, খুব ভাল কথা। সৈম্তসামন্ত অস্ত্রশন্ত্র না দরকার 
হর, সেনাপতির কাছে চাইলেই পাবে। 

বীরবানহু আর একৰার--যে আজে মহারাজ বলে রাজনভ৷ থেকে 

চলে গেল। 



বীরবাভ্ডরন ০কেরামাতি 

বীরবানু চলে গেলে রাজ! মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী, বীরবান্ধ 
খালি-যে আজ্ঞে বলে চলে গেল, আরতো! কিছু বললে না ? 

মন্ত্রী বললেন, যারা বীর পুরুষ তারা মুখে- বড়াই করে না, কাজে 
দেখায়। রাজা বললেন, ঠিক কথ! । 

এদিকে বীরবাহু বাড়ী এসে স্ত্রীকে সব কথা বললে । স্ত্রী বললে, 
বাঘ মারতে হবে কি গো! বাঘের নাম শুনেই ঘে লুক শুকিয়ে 
বায়। " তার চেয়ে সাত দিনের দিন আমরা এ রাজা ছেড়ে 

পালাই চল। 

বীরবান্ধ বললে, কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি? বীরবান্থ্র স্ত্রী 

বললে, কেন, নদী পার হলেই শ্যামপুর । সেখানকার রাজার সঙ্গে আমাদের 
রাজার বিবাদ। সেখানে গেলে এ রাজ আর মামাদের কিছ্বুই পরত 

পারবে ন|। 

দুইজনে পরামর্শ করে এই কথাই স্থির হল। ভ্রমনে ছয় দিন কেটে 

গেল। মাত দিনের শেষ দিন রাত্রে রাজ্য ছেড়ে ঘেতে হবে বলে, বীরবাঞ্র 

স্ত্রী গভীর রান্রে গোয়ালে গেল। বৰীরবাহুর একটি গরু ছিপ, পেটিকে শিঃয় 
বেতে হবে তে।। পাছে গরু শেষ রাত্রে বেরিয়ে বার ঝলে, বারধাখর প্রা 

খব মজবুত করে গরুর গলায় দড়ি বেধে রেখে এল । 

ভোর রাত্রে খন নাবার সব ঠিকঠাক কর! হয়েছে, তখন গরু আ।ণবার 
জন্যে বীরবাহ্ গোয়।লে গেল । কিন্ত গরু বার কর! দূরে থাক, বারবাহু -- ওরে 



হুড়োচ্ছ়ি 

ৰাবারে--ধলে গোয়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, আর ঘরের ভেতরে গিয়ে 
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বীরবাহুর ৩করামভি 

বীরবাহুর স্ত্রী অবাক। জিজ্ঞাসা করলে বীরবাহু কিছুই বলতে 

পারে না, কেবল-_ওরে বাবারে_-ওরে বাবারে করে। শেষে অনেক কষ্টে 
বারবানহ্ু যা বললে, তাতে বোঝা গেল যে গোয়ালে গক্ু নেই, একটা বাঘ 
শওয়ে আছে। 

এখন ব্যাপারট! হয়েছে কি জান, বাঘটা অন্য জানোয়ার মেরে খুব পেট 
ভর মাংস খেয়েছিল । সিংহ প্রস্ততি অনেক হিং জন্তু আছে, যারা ক্ষুব। 

পেলে অন্য জ্স্ত মেরে খায়, কিন্ত অকারণ জীবহত্য! করে ন|। কিন্তু বাঘের 

স্বভাব সে রকম নয়, পেটভরা থাকলে ৪ অন্য জন্ত দেখলেই বাঘ তাকে মেরে 
ফেলে। বাঘটা বীরবাহুর গরুটিকে মারবে বলেই গোয়ালে টুকেছিল। কিন্তু 
গর্রর্টি বোধ হয় বাঘ দেখেই ছুটে পালিয়েছিল, আ'র বাঘের আহাইটা এত 

গুরুতর হয়েছিল, থে গরুর পিছনে ছোটার চেয়ে একটু শুয়ে আয়েস করাই 

বাঘটা পছন্দ করেছিল। তাই বাঘ সেইখানে শুয়ে ঘনিয়ে পড়েছিল, মার 

বীরবাহুর স্ত্রী গ্রভীর রাত্রে সেই ঘুমন্ত বাঘের গন! দড়ি সনে রেখে 

এস্ছিল। 
বীরবান্থুর স্ত্রী সেই কথ শুনে প্রথমেই গোয়াল ঘুরর দ্রজ্জ। বন্ধা বরে 

* দিলে । তার পর বীরবাছুকে ঠাণ্ডা করে বললে, আর আমাদের পাশাতে 

হবে না। আমি বাঘের গ্রলায় বেশ মঞ্জবুত করে দড়ি বেপেডি, বাণ আর 

কিছুতেই পালাতে পারবে না। ভুমি রাজার কাছে খবর গিদ্ধে এস। ভার 

পর রাজাকে কি বলতে হবে, দুইজনে পরাস্র্শ করে সেটাগু শ্মির করা হল । 

গজ , গু দি 
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ক্ুড়োচ্ছভ়ি . 

একটু বেলা৷ হতেই বীরবাহু রাঁজদভায় গিয়ে হাজির । তাকে দেখেই 
রাজ। বললেন, কৈ বীরবাহু, বাঘ কৈ? তোমায় সাত দিন সময় দিয়েছিলাম, 
আজ তার শেষ দিন মনে আছে তে! ? 

বীরবাহু হাত ধোড় করে বললে, খুব মনে আছে মহারাজ । আপনার 

এই এরিদ্র প্রজা রাজকাধ্যে কখন অবহেলা করে না, এট! নিশ্চিত জানবেন । 

আপনার সৈন্যপাগন্তরা দু-তিন মাসে যে কাজ করতে পারে নি, আপনার 
এই অধম প্রজ। সাত দিনেই সে কাজ শেষ করেছে । 

রাজা শুনে মহা খুমি হলেন। রাজসভায় হুলস্থুল পড়ে গেল। 

রাজ। ব্যস্ত হয়ে বললেন, কৈ বাঘ, কোথায় বাঘ? রাজসভার 

সকলেই জিজ্ঞাস! করতে লাগল, কৈ বাঘ, কত বড় বাঘ, কেমন বাঘ ? 

বীরবাছু বললে, মহারাজ, আমি সামান্ত একটা “বাঘ মেরে বাহাদুরি 

নিতে চাইনে। তাই বাঘকে ধরে এনে আমার গোয়ালে বেধে রেখেছি । 

পাপীর শাস্তি রাজা দেবেন। বাঘকে বন্দী করে রাখুন বা মেরে ফেলুন, 

আপনার বিচারে য' হয় করুন। ্ 
তখন রাজ! বীরবাহুর বাড়ীতে অনেক লোক জন পাঠিয়ে দিলেন। 

তার। গোয়ালের জানলার ভেতর দিয়ে বল্লম চালিয়ে বাঘটাকে মেরে রাজ- 
সভায় নিয়ে গেন। রাজ্যের লোক দলে দলে বাঘ দেখতে এল, আর মকলেই 

বারবাহুর খুব সুখ্যাতি করতে লাগল। তার পর রাজ! বীরবাহুকে অনেক' 

টাকাকড়ি পুরক্কার দিলেন । | 



বীরবান্ধর বুঁকরামতি”_ 
এর পর কয়েক বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রাজার কাছে . 

খবর এল, যে নদীর ওপারের শ্টামপুরের রাজা রামপুর রাজ্য" আক্রমণ, 
করতে আঁসছে। তার অনেক সৈন্য নদীর ওপারে জমায়েত হয়েছে? 
শ্টামপুরের রাজার মত অত বেশী সৈন্য রামপুরের রাজার ছিল না। কাজেই 
রাজ! মহা ভাবনায় পড়লেন। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী এখন 
উপায়? এ বিপদে উদ্ধার পাই কি করে ? 

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, যে বীর জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে পারে, সে 
সোজা লোক নয়। আপনি বীরবানুকে ডাকান। 

মন্ত্রীর পরামর্শ রাজার ভারি পছন্দ হল। তিনি তখনি বীরবানহুকে 
ডাকতে লোক পাঠালেন। বলে দিলেন, যেন বীরৰাহন কিছুমাত্র বিলম্ব ন৷ 
করে রাজসভায় আসে। 

রাজার হুকুম শুনে ৰারবাহুর বিষম ভয় হল। বারবাহু ভাবলে, 
আবার বাঘ এসেছে নাকি। এবার বাঘ ধরতে বললে গেছি আর কি। কিন্তু 
উপায় নেই, রাজার ছুকুম। ভয়ে ভয়ে বীরবাহু রাজসভায় গিয়ে হাজির হল। 

বারবাহুকে দেখে রাজ! ভারি খুসি। বললেন, দেখ বীরবাহু, শ্টমপুরের 
রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আপে । তার অনেক সৈন্য নদীর 
ওপারে জমায়েত হয়েছে । তুমি বীর পুরুষ, এ সমস্ত সৈন্য তাড়িয়ে দিয়ে 
আমার মান রক্ষা কর। আমার থে সব সৈন্য আছে তোমায় তাদের সেনাপতি 
করলাম । আর ঘোড়াশালা থেকে তোমার পছ্ৃন্দ মত ঘোড়। বেছে নাও। 
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হুচড়ান্ছুড়ি 

রাজার হুকুম শুনে বারবাহুর বিষম ভয় হল। বাীরবাহু ভাবলে, 

বাবা, এইবার গেছি । দৈন্যদের কাছে এগুলে এক বল্পমের খেঁণচায় আমার 
ভুড়ি ফসিয়ে দেবে । এখন উপায়? 

বারবানু কথা বলে না দেখে রাঁজ! আবার বললেন, কি বীরবাহু, চুপ 
করে রইলে যে? তুমি বীর, বীরের উপযুক্ত কাজ কর। তোমায় এত 
সোণা, হীরে, ঘুঞ্ত পুরক্কার দেব, যে তোমার সারা জীবন সুখে কেটে যাবে। 

আর ঘগ্ি এ কাজ করতে রাজি না হও, তা হলে কঠিন শাস্তি দেব। 
বারবাছ ভাবলে আমি তো মরিইছি, কিন্তু এখনি রাজার হাতে মরি 

কেন? এখন তে। বাচি, তার পর বা হয় হবে। এই স্থির করে বীরবাহু 
বললে মহারাজ নিশ্চিন্ত থাকুন, আঁমি আপনার শক্র বিনাশ করে আসছি । 

বারবার কথ শুনে সকলেই মহা! খুসি। রাজসভায় একট! হৈ চৈ 
পড গেল। রাজ! আতর পান দিয়ে বারবাহুকে সম্মান করলেন। তার 

পর অনেক পোক বারবাহুকে ঘিরে নিয়ে ঘোঁড়াশালে গেল। এদিকে রাজার 

সৈশ্টের। সব যুদ্ধ করবার জন্যে হাতিয়ার নিয়ে সাজগোজ করতে লাগল । 
বরধাহু জাবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েনি, কিন্তু এখন চড়তেই হবে -- 

ন( চড়ে নিস্তার নেই। বড় বড় তেজ্ী ঘোড়া দেখে ভয় হুল, তাই সেই সব 
ঘে/ড়ার ভেতর থেকে একটা রোগা শান্ত ঘোড়া বেছে নিলে। তার পর 
কোন রকমে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠে, পাশের লোকেদের বললে-_-আমার 
কোমরের সঙ্গে আর ঘোড়ার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দাও । 



বীরবান্ুর কাস 

একে বীরবাছু ভাল তে ঘোড়া ছেড়ে রোগ! ঘোড়৷ বেছে নিয়েছে, 
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বীরবাহুর কোমরের সঙ্গে বেশ করে দড়ি বেঁধে দিলে 

তার পর কোমরে দড়ি বেঁধে কেউ কখন ঘোড়ায় চড়ে না। কাজেই ছু-চারজন 



হ্ুটভান্ডান্ডি যা 2 

লোক হাসিচাটা করজে-আাগল। আবার ছু-চারজন লোক বলতে লাগল, 

যে জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে পারে, সে সোজ! লোক নয়। বীরবাহু ভাল 

ঘোড়াই বেছে নিয়েছে, আর দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধার নিশ্চয়ই কোন 

কারণ আছে । 

যাই হোক, সকলে “মিলে ঘোড়ার পেটের সঙ্গে, আর বীরবান্ুর 

কোমরের সঙ্গে বেশ করে দড়ি বেধে দ্বিলে। তাঁর পর বীরবাহু ঘোড়৷ 

চালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই নড়ে না। বীরবাহু হেট হেট, 
শব্দ করে, চাবুক মারে, কিন্তু ঘোড়। চলে না। আশপাশের লোক ঘোড়াকে 

ঠেলে দেয়, চাবুক মারে, কিন্তু ঘোড়। একেবারে অচল । এই ব্যাপার দেখে 
লোকে হাসতে লাগল, আর ঠাট্টা করতে লাগল । তাতে বীরবাহুর বড রাগ 
হল, আর সে রেগে ঘোড়ার কান মলে দিলে । 

এখন সেট। ছিল পক্ষিরাজ ঘোড়া । পক্ষিরাজ দুই রকম হয়, এক 

রকমের ডানা থাকে, আর এক রকমের ডান! থাকে না। এ ঘোড়াটা ছিল 

শেষের জাতের । পক্ষিরাজ ঘোড়া মারধর করলে চলে ন৷, কিন্তু কান মুচড়ে 

দিলে লওয়ার পিঠে করে শুন্য ভরে বেগে শত্রর দিকে চলে যায়। কাজেই 
বীরবাহু কান মলে দিতেই, ঘোড়া শুন্যে উঠে শক্রর দিকে যেতে লাগল । 
বীরবাহুর তখন যা মনের অবস্থা, তা বলে বুঝান যায় না। ঘোড়ার যাবার 

পথে একট অশ্ব্থ গাছ ছিল । ঘোড়া সেই অশ্ব গাছের ডালের নীচে দিয়ে 

বাবার সময়, বীরবাহু প্রাণপণে অশ্বত্থের একট! মস্ত ডাল আঁকৃড়ে ধরলে । 



বীরবান্ছর কেরামতি 
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নদীর ওপারে শ্যামপুরের সৈন্যের তখন নদী পার হৰার চেষ্টা! 
করছিল। তারা হঠাৎ দেখতে পেলে, মে রামপুরের এক বীরপুরুষ শুন্পথে 
ঘোঁড়ায় চড়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ নিয়ে তাদের আন্রমণ করতে আমছে। 

যেমন দেখ।-আর অমনি--পাল।_-পাল!--পালা। তারা ভেবেছিল, 
অন্তর, কি দৈত্য, কি দানব আদছে। তাই যে বেখানে ছিল সকলেই 
প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেলে। আর শক্র পালালে৷ দেখে, পক্ষিরাজ ঘোড়। 

আবার যেখান থেকে গিয়েছিল, সেইখানে ফিরে এল। 
তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে বীরবানর কোমরের দড়ি খুলে, তাকে ঘোড়ার 

পিঠ থেকে নামালে। তার পর সকলে মিলে--বীরবাহুর জয়, বীরের জয়, 

রামপুরের জয় বলতে বলতে তাকে র।জসভায় নিয়ে গেল। দেশময় বীরৰহুর 
বীরত্বের কথ৷ ছড়িয়ে পড়ল, রাজ। তাকে অনেক টাকাকড়ি দিলেন, আর 

সে পরম সুখে বাস করতে লাগল । 



পূর্ব্বে যাত্রার হনুমান নিয়ে অনেক মজার ব্যাপার ঘটতো৷ | সেকালের 
হনুমান অর্থাৎ একটা লোক মুখে মুখোস দিয়ে ল্যাজ পরে যাত্রার আসরে 
এসে, চারিদিকে লাফালাফি কোরে, আড়গোড়ার উপরে উঠে, কলা খেয়ে 

_ হনুমানত্বের পরিচয় দিত। আজকালকার যাত্র! থিয়েটারের হনুমান অনেকটা! 
সভ্য হয়েছে, আগেকার মত অসভ্যতা আর করে না। কাজেই সে রকম 
মজার ব্যাপার আর ঘটে না। 

আগেকার হনুমানের একট। মজার গল্প তোমাদের বলব। কিন্তু তার 



ভ্রুচড়ান্ছাড়ি 

আগে ঘিনি বাংলাদেশে যাত্রার হনুমানকে অমর করে রেখে গেছেন, ভার 
হনুমানের কথ| বলা উচিত । তো'মর! বড় হয়ে ৬তারকনাথ চাটুষ্যের “স্বর্ণ লতা 
বলে বই পড়লে সব কথা জানতে পারবে, আমি কেবল আরম্ুটুকু বলছি । 

এক জায়গায় রাম-দাত্রা হচ্ছে, কিন্তু ঘে হনুমান সাজে সে বেচারি 
অসুখে পড়েছে । কাজেই যাত্রার অধিকারী সেই দলের নীলকমল বলে 
একট। লোককে হনুমান সাজতে বললে । কিন্তু নীলকমল হনুমান সাজতে 

রাজি নয়। সে তো আর হনুমান নয়, সে যে নীলকমল। হনুমান হলে 
নীলকমলের অপমান হবে যে। কিন্তু অধিকারীর অনেক অনুরোধে আর 
মাইনে বেশী পাবার লোভে, শেষে নীলকমল হনুমান সাজতে রাজি হল। 
হনুমান সেজে নীলকমল যাত্রার আমরে উপস্থিত । রামচন্দ্র সেজে একট 

লোক পুর্ব্বেই আসরে দীড়িয়েছিল। নে ঢাকলে, বাছা হনুমান। হনুমান 

বলে ডাকতেই নীলকমলের মাথ! গেল বিগড়ে । সে নোড়হাত করে দর্শকদের 

বললে, “মশাইরা, আমি হনুমান নই; আমার নান নীলকমল, বাড়ী রামনগর | 

আমায় জোর করে হনুমান সাজিয়েছে ।” তখন আদরে হালির ধূম পড়ে গেল। 

এখন আমার হনুমানের কথ বলি । 
একটা পাড়ার্গায়ে একটা যাত্রার দল রাম -বাঁত্রা৷ করবে, কিন্তু তাদের 

দলের যে হনুমান সাজে তার হয়েছে অসুখ । অথচ দলে এমন দ্বিতীয় 
লোক নেই, যাকে হনুমান সাজান নায়। অন্ত সকলকেই কিছু না কিছু 
সাজতে হবে, অথবা গান গাইতে হবে। তাই সেই বাত্রর অধিকারী, একটা 
ঠিকে হনুমানের জন্যে গায়ে খোঁজ করতে লাগল। শেষে রামা বাগ্দী বলে 



হনুমাতনর রসভ্ডঙ্গ 
একটা লোক আট আন! পয়লার লোভে হনুমান সাজতে রাজি হল। সে 
নাকি বিশ্বাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়েছিল। 



সুচ্ড়োক্ছাডি 

পুর্ব্বেই বলেছি, যে সেকালের ঘাত্রার হনুমানকে প্রকৃত হনুমানের মত 
লাফালাফি করতে হতে। | এইজন্ঠে যাত্রা আরন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাম! বাগদী 

ব৷ ভাড়া! করা হনুম(নকে, যাত্রার আপরের পাশে একট। আম গাছে তুলে দেওয়৷ 
হয়েছিল। গাছটার গুড়ি প্রায় চার হাত উঁচু, তার পরে ডালপাল! | রামাকে 
যাত্রার লোকে ধরাধরি করে গাছে তৃলে দিয়েছিল বটে, কিন্ত কি করে থে সে 

নামবে, সে কথা কেউ তখন ভাবে নি। রাম! আট আন! পয়সার সঙ্গে হনুমান 

সাজবার অধিকার পেয়েছে, আর এই আনন্দে সে মেতে উঠেছে । হনুমানত্বের 
পরিচয় দেবার জন্যে সে একেবারে গাছের মাথার উপরে উঠেছিল । মতলৰ 

এই, যে নামবার সময় লাফাতে লাফাতে নেমে খুব ভল হনুমান হবে। 

এখন সেই গাছের ওপরে কাকে বাস। করেছিল, আর বাসায় ছান। ছিল । 
কাজেই রাজ্যের কাক এসে রামার মাথ।য় ঠোকৃরাতে আরন্ত করলে । কাকের 
জ্বালায় বিব্রত হয়ে রাম! গাছের ওপর থেকে নেমে, নিচের ডালে বসে রইল । 

যথ! মময়ে যাত্রার রামচন্দ্র আমনরে এসে ডাকলেন, বগুস হন্রমান। 

কিন্তু বস হনুমান গাছ থেকে নামে কি করে। চার হাত উচু থেকে 
লাফিয়ে পড়লে হাত-পা! ভাঙতে পারে । তার ওপর গাছের তলায় কতকগুলে৷ 
ইটপাটকেল পড়েছিল বলে, লাফিয়ে পড়ব।র স্থুবিধেও ছিল না। 

এদিকে হনুমানের দেরী হচ্ছে দেখে, রামচন্দ্র আবার ডাকলেন, বংদ 
হনুমান। বৎস হনুমান দেখলে রামচন্দ্র বখন দুবার ডেকেছেন, তখন আর চুপ করে 
থাকা চলে না । কাজেইগাছের ডালে বসে হ।তযোড় করে রাম! বললে, রঘুনাথ, 
একখানি মই আনয়ন করুন,অক্টগণ্ড পয়সার জন্যে এ দ।স ঠেও ভাঙতে প্রস্ৃত নয় । 

শুনে আসর শুদ্ধ লোক হেসে অস্থির । 



৮ - এর 

৮১০ সপ 

গল্পটির নাম পড়ে তোমাদের 
রি মনে হবে যে সন্দেশের আবার গল্প 

শুনবে কি, পেলে টপাটপ খেয়ে ফেলি। তা সন্দেশ এমনি সুখাছ্যাই বটে । 
সন্দেশ কেবল সুখাদ্ নয়, বাংলার নিজস্ব জিনিষ। বাংলা ছাড়। 

সন্দেশ পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। পশ্চিম অঞ্চলে ব! উড়িম্া দেশে 
সন্দেশ পাওয়া বায় বটে, কিন্তু সেও বাঙালি কারিকরের হাতের তৈরি | 
তৰে এখন ছুচার জন হি্দুস্থাণী কি উড়িয়। বাঙালির কাছ থেকে সন্দেশ 
তৈরি কর! শিখেছে বটে, কিন্তু তাঁদের সন্দেশ বাঙালির তৈরি সন্দেশের মত 
"ভাল হয় না। আর ভাম নাগের সন্দেশের সঙ্গে তাদের তৈরি সন্দেশের 
তুলনাই হর না। 

তোমরা মনে করতে পার, থে ভাম নাগের। বুঝি আমাকে অননি 
সন্দেশ খেতে দেয়, তাই তাদেপ্র সন্দেশের সুখযাত করছি। কিন্তু বাস্তবিক 



বড়াঞ্চড়ি 
তা নয়। আমি ভীম নাগের সন্দেশ খেয়েছি বটে, কিন্ত রীতিমত দাম দিতে 
হয়েছে । পয়সা! না দিলে তারা সন্দেশ দেয় না। 

যাক সে কথা । ভীম নাগের সন্দেশের জন্তে সে একট! মজার কাণ্ড 

'ঘটেছিল, সেই গল্পটা তোমাদের বলছি । 

হুরিহর মুখুয্যে কলকাতার একটা আপিসের বড়বাবু। তিনি মাইনে 
পাঁন তিন শে! টাকা, দেশেও বেশ জমিজম! আছে । কাজেই হরিহর বাবুর 
অবস্থা ভালই বলতে হবে । 

হরির বাবুর বাড়ী রাজসাহী জেলায়, নাটোর থেকে কিছু দূরে। 
নাটোরের সন্দেশ ভাল বলে, কাজকর্মের সময় হরিহর বাবু নাটোর থেকে 
সন্দেশ আনাতেন। সেই সন্দেশ খেয়ে তার প্রতিবানীরা বলতেন, বে 

নাটোরের মত সন্দেশ আর কোথা ৪ হয় না। কিন্তু হরিহর বাবু কলকাতার 
ভীম নাগের সন্দেশ খেয়েছেন, তিনি বলতেন, ভীম নাগের সন্দেশের চেয়ে 

ভাল সন্দেশ আর হয় না। এই নিয়ে প্রতিবাসীদের সঙ্গে অনেক কথ। 

কাটাকাটি হয়েছিল। সেই থেকে হরিহর বাবুর ইচ্ছে ছিল, বে একবার 
ভীম নাগের সন্দেশ এনে তার দেশের লোকদের খাওয়াবেন। 

পুজোর ছুটি। যার যেমন অবস্থা, কেউ পশ্চিমে বেড়ীতে ঘাচ্ছে, 

কেউ দাঞজজিলিওে যাচ্ছে, কেউ বা নিজের দেশে চলেছে। হরিহুর বাুও 
পুজোর ছুটিতে দেশে চলেছেন । দেশের লোকদের খাওয়াবেন বলে, এবার " 
তিনি অনেক ভীম নাগের সন্দেশ সঙ্গে নিয়েছেন । 



র ভীমনাতগর সতল্ষশ 

সন্দেশ চির দিন শালপাতীয় যেতো, কিন্তু এখন আর যায় না । 
বাত্রার হনুমান যখন সভা হয়েছে, তখন ভীম নাগের সন্দেশই ৰ! সভ্য হবে 

নাকেন। সেই জন্যে সভ্য সন্দেশ এখন কাগজের বাক যান, আর রলগোল্ল। 
যান টিনের কৌটায়। হুরিহর বাবুর সঙ্গের সন্দেশগুলিও কাগজের বাক্ে 
তর ছিল। | 

হরিহর বাবুর বাড়ী থেতে হলে প্রথমে রেলে, তার পরে গ্রিমারে 
মেতে হয়। প্রায় সন্ধ্যার সময় হরিহর বাবু প্টিমার থেকে নামলেন। ফ্টেশন 
থেকে তাঁর বাড়ী প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। বাড়ী থেকে লোকজন আর গাড়ী 
পান্ধী আপবার কথা ছিল। কিন্তু হরিহর বাবু নেমে দেখলেন যে 

তখনও লোকজন, গাড়ী, পাঙ্কী কিছুই আসে নি। কাজেই তাকে অপেক্ষা 

করতে হল। 
বে ষ্টেশনে তিনি নেমেছিলেন সেট! ষ্টেশন বটে, কিন্তু বাড়ী ঘর 

সেখানে কিছুই নেই। ষ্রিমর আসবার কিছু পুর্ধ্বে সেখানে ফেঁশন-মাষ্টার 
এলে টিকিট বিক্রী করে, লোক নামলে তাদের টিকিট নেয়, তার পরে বাড়ী 
চলে যায়। 

হরিহর বাবু ষ্টিমার থেকে নামবার পরেই বাত্রীর। আর ফ্টেশন-মাষ্টার 
চলে গেল। হরিহর বাঁ চাকর বাকর আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে লেইখানে 

“বসে রইলেন । সঙ্গে আনেক জিনিষ-পত্র ছিল। চাকরেরা সেই সব জিনিষ- 
পত্র বেশ গুছিয়ে রেখে দিলে । 



ত্োক্ছড়ি 
হরিহর বাবু যেখানে বসেছিলেন, তাঁর দক্ষিণ দিকে নদী, উত্তর দিকে 

মাঠ আর পশ্চিম দিকে গভীর বন। সেই বনে অনেক হিংআ জন্ত থাকে । 

যাবার সময় এক বাক ভীম নাগের সন্দেশ নিয়ে গেল | 

হরিহর বাবু আসবার কিছু পরেই) সেই বন থেকে একটি 



শামজ্দ। গর সাল্জেষ্প 
ভালুকের ছানা এসে হুরিহর বাবুর জিনিষ-পত্রগুলি ঘাঁটিতে লাগল । হঠাৎ 
তার-কাণ্ড দেখতে পেয়ে, হরিহর বাধুর একটি চাকর তাঁকে তাড়া দিলে । 
তাড়। খেয়ে ভালুকের ছানাটি ভয়ে পায়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় এক বাঁক 
ভীম নাগের সন্দেশ নিয়ে গেল । 

ক সঃ ফা, দঃ 

যেখানে হুরিহর বাবু স্টিমার থেকে নেমেছিলেন, সেই অঞ্চলে কতক- 
গুলি ডাকাতের বাস ছিল। তারা কখন নৌকো করে, কখন পায়ে ছেটে 
ডাকাতি করতো । হরিহর বাবুর আপবার সন্ধান পেয়ে এক দল ডাকাত 
বনের কিছু দূরে নৌকো করে এল; তার পর নোৌকে! থেকে নেমে বনের 
ভেতর দিয়ে হরিহর বাবু যেখানে বসে আছেন, সেই দ্রিকে চলল। বনের 
ভেতর থেকে বার হয়ে ডাকাতের দেখলে, হরিহর বাঁধুর অনেক জিনিষ 
সাজান রয়েছে । তাদের মধ্যে একজন কিছু লেখাপড়! জানতো । সে 
দেখলে কতকঞ্চলে৷ বাকো ভীম নাগের সন্দেশ লেখা রয়েছে । সে বললে, 
ভাই সব, ভীম নাগের সন্দেশের নাম শুনেছি, কখন খাইনি । আগে সন্দেশ 
খেয়ে নিই, তাঁর পরে ডাকাতি করবো । ভীমনাগের সন্দেশের লোভে 
কেউ কেউ তার কথায় রাজি হল বটে, কিন্ত অনেকেই বিষম আপত্তি করলে । 
কিন্তু ঘারা রাজি হয়েছিল, তার! সন্দেশ খেতে আরম্ভ করেছে আর বলছে-_ 
আঃ! কি চমতকার! কাজে যার! সন্দেশ খেতে রাজি হয় নি, তারাও 



একটু বুখে দিয়ে দেখেলে। - কিন্তু ঘুখে দিতেই তাদের মত বদলে গেল। 
তারা বলললে--ভাই সব পেটের দায়েই ডাকাতি করি। তা আগে এ অন্বত 
খাই, তার পরে ডাকাতি । এই বলে সব ভাঁকাতরা মিলে সন্দেশ খেতে 
আয়ম্ত করলে। হরিহর বাবু অবাক হয়ে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগলেন । 

সা ছঃ 1 দর দাঃ হর 

ন্ ন্ ৬ ০ 

এদিকে সেই ভালুকের ছানাটি এক বাক সন্দেশ নিয়ে ভালুকের দলে 
মিশল। লে দলটাতে ছোট বড় ১০।১২টা ভালুক ছিল। ছানার হাতের 
সেই বার থেকে সব ভালুকেরাই একটু একটু সন্দেশ খেলে। আঃ! কি 
চমতকার! ্ 

সন্দেশ ফুরিয়ে গেলে ভালুকেরা ছানাটাকে ইসারা করলে, এমন 
চমতকার জিনিষ যেখানে পেলি, সেখানে আমাদের নিয়ে চল। ভালুক-ছান৷ 
সেটা বুঝতে পেরে যেখান থেকে সে সন্দেশ পেয়েছিল, সেখানে তাদের 
নিয়ে চলল । 

ূর্ব্বেই বলেছি, ঘে ডাকাতের! দন্দেশ খেতে আরম্ত করলে, কিন্তু 
আরম্ভ মান্। ভালুকেরা যখন দেখতে পেলে বে তাদের লোভের জিনিষ 
মানুষে খাচ্ছে, তখন তাদের খুব রাগ হল, আর তারা ছুটে এসে নেই 
ডাকাতদের আক্রমণ করলে। ডাকাতের এই ভালুকের দল দেখে সন্দেশ 
ফেলে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। 
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রঃ লি পে 1 (6 ন্ 
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না পচ" ক্স আর ভাল করে সন্দেশ খাওয়া হল না। কেননা তখন হরিহর বাবুর লোক এসে পড়েছে, আর এসে ভালুকের দল দেখেই তাঁরা বন্দুকের ভু করতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভালুকদের সন্দেশ খাবারইচেছট 

প্রাণটি গেলে তো আর মিলবে না। . তাই তারা প্রাণের ভয়ে বনের মধো লিয়ে গেল 
গা পি নর বু 1৫ দঁ৫ 

আমাদের দেশে নিয়ম আছে, যে মিষ্টি খেয়ে খাওয়৷ শেষ করতে হয়। 
1 পেটের খোরাক, আর গল্প মনের খোরাক। তাই উৎকৃষ্ট মিষ্তির গল্প 
ই এই বই হল 
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2. পন্যগ্ন এ রঃ ॥ তি ্ এটি র্ মা রা চা 

.. ভাল্প পল্প ৮ 

ি্ ছড়োছড়ি বইখানি পড়তে পড়তে যখন সব গল্প ফুরিজী: 

রঃ ভাল্প পল্প £ 

মা পর পুজার পূর্বে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের হাদির গল্প কুড়িয়ে 

তোমাদের উপহার দেব। আরও দেব আমাদের নিজের দেশৈর 
ক্র, ছোট ছোট গল্প। সে গল্প পড়ে হোমরা বেশ আমোদ 
৫১৯ খগে এমন কতকগুলি উপদেশ পাবে যাতে তোমাদের বুদ্ধি 
্ শুধুতাই নয় সে উপদেশলি অনেক সময়ে সংসারের বিপদ, 
"ছে: তোমাদের রক্ষা কোরবে। দে বইটার নাম কি জান? ০ 
লং 'কে লিখেছেন জান? এদজিণাচরণ ভট্াচার্যয । 












